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Yttrande över Promemorian Vattenmiljö och vattenkraft
Flottledsförvaltaren för Klarälvens och Fryksdalens Flottningsdistrikt vill uppmana
regeringen att komplettera de aktuella förslagen med konkreta lagförslag om
hanteringen av herrelösa dammar i enlighet med Vattenverksamhetsutredningens
förslag.

BAKGRUND
Promemorian tar inte upp frågor som rör övergivna flottningsdammar och andra
s. k. herrelösa dammar, något som är av mycket stor vikt för att uppfylla kraven på
våra vattendrags miljökvalitet. Det finns flera hundra herrelösa dammar bara i
Värmlands län. Många av dem dämmer stora sjöar med omfattande bebyggelse
runt omkring.
Alla Värmlands sjöar (med undantag av de allra minsta) är uppdämda för olika
ändamål, varav flottningen är en. När flottningen upphörde och avlystes (i
Klarälven 1997 och i Fryksdalen 1991) tillsattes en flottledsförvaltare med
rådighet över dammar och anordningar och i uppgift att återställa de olika
vattendragen. Detta har ännu inte gjorts annat än till mindre del. Endast en del av
regleringsanordningarna har avlägsnats och de flesta dammarna är därför
fortfarande vandringshinder för vattenlevande organismer.
Jag är sedan 2015 förordnad som flottledsförvaltare för Klarälvens och
Fryksdalens flottningsdistrikt och har därför inte hunnit slutföra jobbet.
Uppdraget är dessutom mycket vagt och kan medföra mycket stora ingrepp i
många fastighetsägares ekonomi och livsmiljö. Det krävs preciseringar av hur
omfattande återställningsarbetet ska vara och hur dessa ska bedömas i relation
till de skador som kan uppkomma om hela dammbyggnader ska tas bort.
De flesta av länets sjöar har också ett stort antal närliggande byggnader, såväl
permanentbostäder som fritidshus. Dessa kan komma att minska kraftigt i värde

när de herrelösa dämningarna rivs ut som ett led i mitt uppdrag eller havererar
eftersom de inte underhålls.
Drygt 60 av dessa två distrikts flottningsdammar har annekterats av kraftbolag
med syfte att utvinna kraft eller använda som vattenmagasin. I några fall har
tillstånd givits i vattendomar men i övriga fall har kraftbolagen därför inte rådighet
över dem. Dessutom finns risk att kraftbolag överger helt lagligt många av dessa
dammar p g a höga kostnader för miljöförbättringarna. Detta har redan skett och
kan komma at fortsätta. Problemen med att återställa dessa stora dammar
hamnar då i flottledsförvaltarens knä. Om så sker behövs stora ekonomiska
resurser för att återställa och för att avlägsna vandringshinder.
Promemorians förslag har inget helhetsperspektiv och löser därför inte
problemen med att våra vattendrag inte är fria.
Vattenverksamhetsutredningen hade flera förslag som skulle kunna lösa dessa
problem, men inga av dessa har tagits upp i den aktuella remissen.
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