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Lagan 130 MW

Göta älv 350 MW

Motala ström 158 MW

Dalälven 1 080 MW

Ljusnan 800 MW

Ljungan 600 MW

Indalsälven 2 090 MW

Ångermanälven 2 530 MW

Ume älv 1 740 MW

Skellefte älv
1 020 MW

Pite älv
50 MW

Lule älv
4 350 MW

Klarälven 400 MW
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De högsta utbyggda 
fallhöjderna 

(meter)

A Stensjöfallet Indalsälven 313
B Juktan Ume älv 275
C Tåsan Klarälven 269
D Gejmån Ume älv 251
E Olden 1 Indalsälven 250
F Långå Mittån Ljusnan 217
G Duved Indalsälven 210
H Olden 2 Indalsälven 200

De största kraftstationerna

1 Harsprånget 940 MW
2 Stornorrfors 581 MW
3 Messaure 452 MW
4 Porjus 440 MW
5 Letsi 440 MW
6 Ligga 343 MW
7 Vietas 325 MW
8 Ritsem 320 MW
9 Porsi 287 MW

10 Kilforsen 275 MW
11 Trängslet 275 MW
12 Krångede 245 MW
13 Seitevare 225 MW
14 Trollhättan 220 MW

De största 
vattenmagasinen 

(miljoner m3)

Vänern (Göta älv) 9 400
Suorva (Lule älv) 6 000
Tjaktjajaure (Lule älv) 1 675
Storsjön (Indalsälven) 1 250
Satisjaure (Lule älv) 1 240
Torrön (Indalsälven) 1 180
Storuman (Ume älv) 1 100
Trängslet (Dalälven) 880
Gardiken (Ume älv) 875

Vattenkraft i norr
Kärnkraft i söder

Större delen av vattenkraften finns i
norr, medan kärnkraft och övrig
elproduktion är koncentrerade till
södra Sverige. Nattetid när elför-
sörjningen är låg kan kärnkraftsel
transporteras till Norrland, där
man tillfälligt kan minska
vattenkraftproduktionen och
spara vatten. Några timmar
senare går den norrländ-
ska vattenkraften för fullt
och producerar el för
Norrlands behov och för
överföring till södra 
Sverige.
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Ett kretslopp som driver 
din dator 

El är och har varit en viktig förutsätt-
ning för vår industri och vårt välstånd.
Tack vare elen kunde svenska basnä-
ringar som skog och gruvor nå stora
framgångar på världsmarknaden.
Den snabba elektrifieringen av Sverige
var också en förutsättning för att
övrig industri – och därmed samhället
i stort – skulle kunna utvecklas.

Att vi i Sverige kan utnyttja el till så
mycket beror på att vi kan producera
och distribuera den effektivt. El ger
livskvalitet. Det kan vi till stor del
tacka vattenkraften för. 

Vattenkraft är energi som aldrig tar
slut. Den förnyas ständigt genom
naturens kretslopp. En säker energi-
källa.

Ren, förnybar och lättreglerad
Vattenkraft är en inhemsk och förny-
elsebar energikälla. Den är lätt att

lagra, ger stora mängder energi och är
lätt att reglera. På några sekunder kan
flödet minskas eller ökas när elbeho-
vet ändras. Det är en mycket värdefull
egenskap, eftersom el måste produce-
ras i samma ögonblick som den
används.

Vattenkraften ger inga förore-
ningar. 

I länder som saknar vattenkraft
produceras el med främst olja och kol.
Det är betydligt dyrare, samtidigt som
miljön utsätts för stora påfrestningar
i form av rökgasutsläpp. Tyvärr på-
verkar vattenkraften miljön på andra
sätt, genom att magasin, dammar och
kraftverk förändrar landskapet och
därmed också förutsättningarna för
djur- och växtlivet.

Värdefull kombination
Vattenkraften kan liknas vid en sprin-

ter. Snabb, men inte uthållig. Den går
att bygga ut till en rimlig kostnad, men
för att klara torrår (år med lite neder-
börd) krävs stor överdimensionering
av dammar och magasin.

Kärnkraft är mer lik en maratonlö-
pare. Uthållig, men inte så snabb. Den
är inte beroende av nederbörd och för
att täcka energibehovet krävs ingen
överdimensionering. Men för att klara
elbehovet i Sverige en kall vinterdag
krävs att kärnkraften kan ge tillräck-
lig effekt.

Vattenkraft och kärnkraft komplet-
terar varandra. Var och en svarar för
cirka hälften av vår elproduktion. En
snabb löpare. Och en uthållig. Till-
sammans driver de Sverige och är
grunden till vårt internationellt sett
låga elpris.
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Solens värme får vatten att avdunsta
och bilda moln, som ger regn och snö.
Den nederbörd som faller kan samlas
i vattenmagasin och utnyttjas för
elproduktion. Inom vissa områden i
fjällen regnar eller snöar det 2 500 mm
per år. Genomsnittet för hela landet är
600 mm. I fjällområdena faller den
mesta nederbörden i form av snö. När
vårvärmen kommer smälter snön och
vi får vårflod. Men det är bara hälften
som rinner ner till magasinen, resten
avdunstar. Smältvattnet samlas i
vattenmagasin för att efter hand
användas i kraftverken. Detta uppre-
pas år efter år.

Fallhöjden viktig
I kraftverket utnyttjas vattnets läges-
energi mellan två nivåer. Vatten som
strömmar från en högre till en lägre
nivå, passerar en turbin och trycker på
turbinbladen som tvingas rotera. Tur-
binen driver en generator där elektri-
citeten alstras. 

Spänningen från generatorn ökas
med hjälp av transformatorer upp till
130 000–400 000 volt för vidare dis-
tribution ut i landet. Ju högre spän-

ning, desto mindre förluster i ledning-
arna.

För att öka fallhöjden och för att
lagra vatten däms älven upp. Ned-
ströms dammen kan man fördjupa
älvfåran för att ytterligare öka fall-
höjden i kraftverket. 

Dämning och rensning passar bäst
vid små och medelstora fallhöjder,
vanligen 5–35 meter. Den vanligaste
turbinen vid dessa fallhöjder är
Kaplanturbinen som liknar en far-
tygspropeller i jätteformat. 

Vid stora fallhöjder sprängs tunnlar
i berget. Tilloppstunneln övergår i
ståltuber, en för varje turbin. Från tur-
binerna går stålklädda sugrör till den
gemensamma utloppstunneln. När
fallhöjden överstiger 40 meter
används så kallade Francisturbiner. 

I Sverige finns tio kraftverk som
kan producera över 1 TWh/år, och ca
130 med större kapacitet än 100
GWh/år. De flesta är dock betydligt
mindre. En mindre mängd el produ-
ceras i 1 000 småkraftverk, ett bevis
för att kraftverk inte behöver vara
giganter för att ha betydelse för elför-
sörjningen. 

Minikraftverk
Minikraftverken är en moderniserad
och standardiserad form av de kraft-
stationer som byggdes strax efter

Lägesenergi blir elenergi

Turbinhjulet i Porjus inspekteras – en Francisturbin på 240 megawatt. Utskov är den del av dammen där över-
skottsvatten kan spillas ut. I normala fall
är utskovsluckorna stängda. Vid fel på
kraftverket, extrema nederbördsmängder
eller vid extra kraftig vårflod måste man
öppna utskoven och spilla vatten för att
inte överfylla dammen.

Den el som ett vattenkraftverk producerar 
är produkten av mängden vatten, fallhöjden,
tyngdaccelerationen och kraftverkets verknings-
grad. Om exempelvis 10 kubikmeter vatten får
passera ett kraftverk med 40 meters fallhöjd och 
91 procents verkningsgrad ger det en kilowat-
timme (kWh). Ett normalt hushåll utan elupp-
värmning använder ungefär 5 000 kWh per år. 

�



sekelskiftet. De har effekter på några
hundra kW, arbetar automatiskt och
drivs av vatten i bäckar och åar. 

Minikraftverken kan anslutas till

det befintliga elnätet på orten och
beräknas på sikt kunna ge några hun-
dra miljoner kilowatttimmar el per år.
Framför allt placeras de där det tidi-

gare har funnits en liten kraftstation
och den gamla dammen finns kvar så
att naturingreppet blir litet.

I generatorn alstras el som distribueras ut på elnätet.

Strömmande vatten driver en Kaplanturbin.

�

�

�
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Dammen spar vattnet
El kan inte lagras i större mängder.
Den måste produceras i samma ögon-
blick som den används. Däremot är
det lätt att lagra det vatten som
används i produktionen. 

Under vintern, då tillrinningen på
vatten är minst, är efterfrågan på el
som störst. För elproducenterna gäller
det att anpassa vattenföringen till
efterfrågan. Därför samlas över-
skottsvatten från årets vattenrika tid
(vår, sommar och höst) i magasin. 

Magasinen tappas successivt av
under vintern då tillrinningen är låg
och efterfrågan stor. Det kallas att
vattendragen årsregleras. 

Årliga växlingar
Vattenföringen varierar också år från
år. Skillnaden är stor mellan våtår,
normalår och torrår. I de största
magasinen är det möjligt att flerårsre-
glera vattnet, spara det från ett år till
ett annat. Efterfrågan på el skiftar
även mellan veckans dagar och dyg-
nets timmar. Det betyder att vatten-
magasinen också måste korttidsregle-
ras. Den vattenmängd som tappas när
industrin producerar för fullt och
människorna är i rörelse, ersätts
genom tillrinning under perioder med
lägre elanvändning.

Samordnad produktion
För att använda vattentillgångarna
rätt, samordnas elproduktionen i
älvens kraftstationer. Det gäller också
att samordna produktionen i de olika
älvarna i landet så att de totalt sett
utnyttjas så effektivt som möjligt.

I dammar lagras vattnet för att kunna användas under vintern då behovet av el är som störst.
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Billig kraft 
med gamla anor

Redan på 1200-talet finns ett
avsnitt i Äldre Västgötalagen med
rubriken ”Huru miula ska gae-
rea”, det vill säga ”Hur kvarn
skall byggas”. Här talas om
vattenrännor, dammluckor och
vattenföring. Bestämmelserna om
kvarnbygge blev Sveriges första
vattenrättslag.

Nästa steg i utvecklingen av
vattenkraften var stånggångarna.
Med sammankopplade trästänger
överfördes vattenhjulets rote-
rande rörelser till en fram- och
återgående rörelse över lite längre
sträckor. Så småningom var den

som behövde kraft inte tvingad att
bo nära rinnande vatten. El blev
vattenkraft i transportförpack-
ning. 

Idag har vi i Sverige över 1 200
vattenkraftverk. De flesta är små,
med effekter på några tiotal eller
hundratal kilowatt. De största är
på flera hundratusen kilowatt. 

I Sverige svarar vattenkraften
för omkring hälften av all elpro-
duktion, lika mycket som kärn-
kraften.

Det gamla kraftsystemet i nedlagda Fröå koppargruva vid Åreskutan lockar många turister
sommartid. Kraften alstras av Konsthusets vattenhjul (Ø 9,5 m!) och transporteras via en
200 m lång stånggång till pumpar i Drottningschaktet. 



En från grunden säker 
energikälla
Den vanligaste dammen i Sverige är
stenfyllnadsdammen. Teckningen  här
nedan visar hur en stenfyllnadsdamm
kan vara uppbyggd. En stenfyllnads-
damm är mycket stabil. Endast om
dammen överfylls och vatten ström-
mar över krönet och börjar gröpa ur
dammen uppstår risk för att dammen
rasar. 

Ett sådant förlopp är långsamt och
en evakuering nedströms kan genom-
föras. 

En damm läcker alltid små mängder
vatten. Normalt är dessa läckage inte
farliga. Efter ett tag tätar filtermas-
sorna (sand och morän) läckagevägen. 

Regelbundna kontroller och mät-

ning sker av det vatten som läcker
genom dammen.

Under perioder med extremt stor
nederbörd utsätts dammar och kraft-
verk för extra påfrestningar. Men de är
byggda för att kunna släppa förbi
stora vattenmängder. Därför har de
höga flöden som inträffat hittills inte
varit någon fara för dammsäkerheten.
Inte heller de ytliga erosionsskador
(sättningar och gropar) som kan upp-
stå vid kraftig nederbörd hotar dam-
marnas stabilitet och säkerhet.

Höga flöden ger översvämning
I en reglerad älv utnyttjas vattnet med
planering och framförhållning. För att

till exempel få en uppfattning om vår-
flodens storlek mäts snömängdens
vatteninnehåll regelbundet. Dessa
fakta samt tidigare erfarenheter ligger
till grund för hur magasinen töms
inför vårfloden. Man ger plats för den
förväntade tillströmningen. 

En rejäl vårflod kan fylla magasi-
nen. Om sommaren och hösten där-
efter är mycket regnrika kan kompli-
kationer uppstå eftersom det inte finns
plats för extra regnvatten. 

Vid kraftiga skyfall och ihållande
regn måste då dammluckor öppnas
och vattnet spillas förbi kraftverken
för att magasinen inte ska svämma
över. 

3) Tät morän

Stenfyllningsdammen består av en tät kärna av hårt
packad morän, ett sand- och grusfilter samt stenfyllning
med större stenblock. Den är självtätande vid små 
läckage genom dammen.

1) Stenfyllning

2) Filter
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Kapaciteten att spilla vatten är ofta
tre–fyra gånger större än vad kraft-
verken maximalt kan utnyttja. Det är
vid dessa tillfällen älven kan svämma
över mellan kraftverken.

Översvämningar ovanliga
En oreglerad älv svämmar över i
genomsnitt vart femte år, när det är
mycket snö och varmt. Då blir vårflo-
den extra kraftig.

I en reglerad älv sker det mer sällan.
Eftersom kombinationen välfyllda
magasin och ihållande skyfall är ovan-
lig, svämmar en reglerad älv bara över
i genomsnitt vart 30:e år. Sådana sky-
fall går aldrig att förutse.

Medvetenheten är stor om höga flö-
den i oreglerade älvar. Inga hus byggs
nära älven eftersom den svämmar
över med jämna mellanrum. Vid regle-
rade älvar har däremot många byggt
uthus och bodar så nära älven att
dessa dränks vid höga flöden. 

Att älven svämmar över i trånga
passager mellan kraftverken har dock
inget med dammarnas säkerhet att
göra. En reglerad älv behöver alltså
samma utrymme som om den varit
oreglerad. Skillnaden är att en regle-
rad älv inte utnyttjar utrymmet lika
ofta.

Höga säkerhetsmarginaler
Hittills har utskoven i dammarna
dimensionerats efter det högsta upp-
mätta flödet i älven. Sedan har 10–20
procent lagts till som säkerhetsmargi-
nal. Det motsvarar det vattenflöde
som inträffar i en älv en gång vart
hundrade år.

För att klara ännu högre säkerhets-
krav har vissa dammar börjat byggas
om. 

I och med detta minskar risken för
dammras även vid mycket extrema
vattenflöden. Risken för kraftiga
översvämningar minskar däremot
inte.

I augusti 1993 svämmade några norrlandsälvar över som en följd av att Norrlands inland under
tre månader fick tre gånger mer nederbörd än normalt. Översvämningar inträffade i älvens lopp
mellan kraftverk och dammar. Det var i de flesta fall öar och naturliga trånga passager i älvfåran
som dämde upp det stora vattenflödet och satte områden närmast älven under vatten.

VEM ANSVARAR FÖR VAD?

• Ägaren ansvarar för att
dammar och vattenkraftverk
drivs och underhålls i enlighet
med vattendomarna. 

• SMHI övervakar att fastlagda
vattennivåer hålls.

• Länsstyrelsen kontrollerar att
dammarna underhålls så att
säkerhetskraven uppfylls. 

• Kommunens räddningstjänster

har ansvaret för civilbefolkning-
ens skydd vid dammhaverier
och andra olyckor.

• Längs alla älvar finns en be-
redskapsorganisation. Dess
främsta uppgift är att organi-
sera evakueringsplaner och
träna samspelet mellan ansva-
riga om ett dammhaveri eller
en olycka inträffar.
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Vattenkraftens påverkan på nat
All energiomvandling påverkar natu-
ren. Det gäller även vattenkraften. 

En utbyggnad av ett stort vatten-
kraftverk kan vara mycket omfat-
tande och ta lång tid. Stora vatten-
mängder ska dämmas upp i
vattenmagasin. Damm, kraftverk och
ställverk måste byggas. Ledningsstol-
par ska resas, ledningar och vägar
dras. Områden uppströms verket sätts
under vatten, medan älvfåran ned-
ströms ofta mer eller mindre torr-
läggs.

Det är odiskutabelt att detta förän-
drar landskapet. Det kan ta tiotals år
innan träd, buskar och strandgräs åter
har börjat växa och nått någon större
höjd. Inom områden med stora
vattenståndsförändringar sker sanno-
likt ingen växtetablering. Men på
andra håll växer så småningom sko-
gen åter upp. Sedan sker ingen ytterli-
gare påverkan på miljön, trots att vat-
tenkraftverket producerar el år efter
år. Inga utsläpp av rök och sot. Inget
farligt avfall. 

Med hjälp av landskapsvård kan
man snabba upp naturens läknings-
process och även skapa miljöförbätt-
ringar för fisket.

Så påverkas fisket
Lax och havsöring föds i älven och
vandrar ut i havet. Dammbyggna-
derna hindrar fisken från att vandra
tillbaka till sina forna lekplatser. 

Den naturliga återväxten av lax är
därför omöjlig i fullt utbyggda älvar.

Men havsfisket har ändå kunnat
upprätthållas, tack vare den odling av
lax och havsöring som bekostas av
kraftindustrin. Det rör sig om drygt
500 000 havsöringar och två miljoner
laxar om året. De utgör numera stom-
men i Östersjöns laxbestånd, där mer
än 75 procent av all lax som fångas är
odlad.

Med dagens miljökunnande kan
många friluftsvärden finnas kvar,
trots utbyggnad. Fisket kan även i
fortsättningen vara attraktivt och sär-
skilt värdefulla älvsträckor kan spa-
ras.

Harr, öring och röding kan gynnas
genom att fiskens näringstillgång för-
bättras och genom odling och utsätt-
ning. Dessutom kan en del av de eko-
nomiska resurser som vattenkraften
skapar användas för fiskevård i sjöar
och tjärnar vid sidan av älven.

I vissa fall har ”laxtrappor” med

strömmande vatten anlagts vid sidan
av kraftverket, där laxen kan vandra
upp för att leka. 

Men i många fall är de forna lek-
områdena med strömmande vatten
borta. Då är det ingen mening med att
anlägga laxtrappor.  

Miljöanpassad vattenkraft
För att mildra påverkan, kan man
istället för ett stort kraftverk bygga
flera mindre. Det kräver flera, men
mindre, vattenmagasin och innebär
mindre förändringar av befintliga
vatten. 

Sådan miljöanpassning är möjlig
vid nybyggnad av vattenkraftverk,
men inte i befintliga anläggningar. Ett kraftverk förändrar landskapet även om vattenkraft är en av de renaste energikällorna.
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uren

Om vattentillgången är tillräcklig
hålls dammarna välfyllda under bar-
markssäsongen så att stora kala
strandområden undviks. Träd och
buskar bör tas bort under högsta
vattenlinjen. Regleringen sker i första
hand i magasin belägna långt upp-
ströms. Älvfåran nedströms kraftver-
ket behöver inte torrläggas, även om
större delen av vattnet går via en tun-
nel till kraftverket. Man kan bygga
diskreta fördämningar och tappa lite
vatten i den gamla älvfåran. Då åter-
skapas de tidigare vattenytornas
utbredning.

Känslan av strömmande vatten
finns kvar vid dämningskanterna, lik-
som i viss mån livsbetingelserna för
flödeskrävande djur och växter. En
del arter får sannolikt gynnsammare
levnadsvillkor om flödesvariatio-
nerna mellan vårflod och vintervat-
tenföring jämnas ut. 

Till skillnad från många andra stor-
skaliga miljöförändringar är det få,
om ens några arter som har försvun-
nit på grund av vattenkraftutbygg-
nad.

Att miljöanpassa äldre vattenkraftverk är svårt eller omöjligt men när man bygger ny vattenkraft kan stora hänsyn tas till naturens förutsättningar. 
Det har man bl a visat i Klippens kraftverk i Umeälven (klart 1994).
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År 1918 stiftades en vattenlag. Erfa-
renheten visade att rationell utbygg-
nad av vattenkraft berörde många fas-
tigheter och många markägare. El
hade blivit en viktig samhällsangelä-
genhet och tvångsrätt visade sig vara
nödvändigt för att främja utbyggna-
den av vattenkraft. 

Tvångsrätten kombinerades med
starka skydd åt dem som drabbats av
skador. Kraftverksbyggarna blev
tvungna att betala både ersättning och
motpartens rättegångskostnader i
vattendomstolen. Kammarkollegiet
fick uppgiften att bevaka allmänna
intressen vid vattendomstolen.

Syftet med vattenlagen var bland
annat att göra det möjligt att bygga ut
vattenkraften rationellt. Under 1970-
talet gjordes flera ändringar i lagen.
En var att lägga prövningen av stora
kraftverks- och sjöregleringars tillåt-
lighet (att väga skada mot nytta) hos
regeringen istället för hos vattendom-
stolen. 

Lagändringar 1984, 
1999 och 2000

1984 kom en ny vattenlag. Vatten-
domstolarna ska tillståndspröva alla
nya kraftverk och regleringar. Rege-

ringen beslutar slutgiltigt om större
projekt medan mindre kraftverk och
regleringar får avgöras av vattendom-
stolarna. Vid avvägningen av skada
mot nytta ger den nya lagen större
tyngd än tidigare åt allmänna natur-
vårds- och fiskeintressen.

Utöver förlust av överdämd mark
förändras även fisket. Strömfiskar
ersätts av mer stationära arter. De
markägare och fiskerättsinnehavare
som drabbas får ett engångsbelopp
som motsvarar värdet av det förlo-
rade.

Förändringarna är inte större än att
de reglerade sjöarna fortfarande utgör

Skador ersätts på flera sätt

Före en utbyggnad måste kraftföretaget komma överens med dem som berörs av utbyggnaden – markägare, fiskerättsinnehavare, samer, m fl – om
kontant ersättning för skador m m. Utbyggnaden måste även godkännas av vattendomstolen.
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en stor tillgång för fisket – både som
bisyssla för bofasta och för fritids-
fiske. 

1999 togs Miljöbalken. 1984 års
vattenlag lyftes i stort sett oförändrad
in i denna. De största förändringarna
för vattenkraftverksamheten var
organisatoriska, bl a ersattes vatten-
domstolarna med miljödomstolar.
Under 2000 togs även ett nytt EU-
direktiv avseende vatten. Detta direk-
tiv överrider svensk lagstiftning. Tro-
ligen medför detta att en omarbetning
av miljöbalken kommer att krävas.

Rennäringen påverkas  
Sveriges 900 aktiva renskötande
samer disponerar en tredjedel av Sve-
riges yta som bete för sina hjordar. För
dem är det tillgången på vinterbetes-
marker som avgör renstammens stor-
lek. 

Vattenkraftutbyggnaden har på-
verkat flera samebyar trots att endast
0,5 procent av vinterbetesmarken har
överdämts. Renarnas invanda flytt-
stråk längs reglerade sjöar och vatten-
drag har påverkats och framkomlig-
heten på isbelagda sjöar har minskat
på grund av vattenregleringar.

Kraftföretagen har i de flesta fall
träffat avtal direkt med samebyarna.
Då man inte kunnat enas har frågan
avgjorts i vattendomstol. 

För att kompensera samebyarna
för vattenkraftens intrång har många
åtgärder vidtagits vid sidan av kon-
tant ersättning. 

Nybyggda vägar har anlagts för att
underlätta transporter, dels av förnö-
denheter och människor, dels av djur
samt kött och fisk för försäljning.
Stängsel har uppförts på långa
sträckor på gränsen mellan samebyar.
Slakt- och skiljningshagar, stugor och
broar har också anlagts av kraftföre-
tagen i höstbeteslanden. 

Renantalet inom utbyggnadsom-
rådet har hela tiden ökat. 

Skador vid höga flöden
Som tidigare nämnts kan även en
utbyggd älv svämma över sina nor-
mala bräddar. Alla som anser sig ha
fått egendom skadad som en direkt
följd av översvämningar ska i första
hand vända sig till sina försäkrings-
bolag med skadeståndsanspråk. 

Det går även att vända sig direkt till
kraftproducenten. Det är viktigt att
alltid kunna påvisa den skada som
skett. Vattendomstolen bedömer ska-
dornas art och omfattning samt fast-
ställer ansvarsförhållanden. 

Kraftföretagen ersätter skador som
uppstår om exempelvis dämnings-
gränser överskridits.

En attraktiv turistmiljö
Vissa naturvärden går förlorade vid en
vattenkraftutbyggnad. Även en
utbyggd älv har dock stora naturvär-
den som kan locka turister.

Kraftindustrin har kartlagt vatten-
kraftens konsekvenser för turismen
vid de utbyggda älvarna Ume och Lule
älv jämfört med de oreglerade Vindel-
älven och Kalix älv. Det visade sig att
turistströmmen längs de utbyggda

älvarna var väsentligt större än vid de
oreglerade. Det beror främst på att
vägar, kommunikationer och service
är bättre och att områdena har andra
attraktioner för besökarna. 

I större vattenkraftkommuner som
Jokkmokk, Storuman, Lycksele och
Gällivare, har vattenkraftavgifter
möjliggjort satsningar på hotell och
turistanläggningar. Kommunerna vid
de outbyggda älvarna har inte haft
ekonomiska resurser att satsa på det
sättet. 

I fjällsjöarna är det tillgången på
röding som avgör om vattnet blir ett
populärt fiskevatten. I reglerade sjöar
blir oftast rödingarna fler, men min-
dre. En undersökning om yrkesfisket i
Norrbottens fjällområde visar till och
med  att fångsten per ytenhet var dub-
belt så stor i reglerade sjöar som i ore-
glerade sjöar. Några av de mest
besökta pimpelfiskesjöarna är för
övrigt reglerade.  

Men för vildmarksturismen, som
söker opåverkade miljöer, innebär
utbyggnaden att en del naturvärden
går förlorade. Utbyggnaden har alltså
varit till både för- och nackdel för
turismen.

Rödingen är ett populärt fiskeobjekt.


