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Omprövning av 
vattenkraft
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NATIONELL PLAN
Hösten 2019 lämnade tre 
centrala myndigheter ett 
förslag på en plan, nationell plan 
för omprövning av vattenkraft, 
till regeringen för beslut. 
Planen beskriver hur Sveriges 
vattenkraft ska förses med 
moderna miljövillkor. Syftet 
är att den ska leda till största 
möjliga nytta för vattenmiljön 
och en nationell effektiv tillgång 
till vattenkraftsel.

PRÖVNINGSGRUPPER
Genom så kallade prövnings-
grupper ska flera anläggningar 
i ett vattendrag hanteras på ett 
samordnat sätt. Det är en fördel 
då villkor kan påverka kraftverk 
och dammar både uppströms 
och nedströms. 

OMPRÖVNING
Fortum är ansvariga för att 
ansökan om omprövning 
av miljövillkor för dess 
anläggningar skickas till 
domstolen enligt angiven 
tidplan. Omprövningarna 
beräknas pågå under cirka 20 år 
och kommer involvera i princip 
alla kompetenser i bolaget.
Efterhand som omprövningarna 
blir klara, utförs beslutade  
miljöanpassningar och 
moderniseringar.

VATTENKRAFTENS MILJÖFOND
Fortum är med och finansierar 
Vattenkraftens miljöfond. Till 
den kan ansökningar skickas 
för att få medfinansiering av 
miljöåtgärder, utredningar, 
kostnader för prövning 
i domstol, eventuella 
produktionsförluster samt 
utrivning inom ramen för 
nationella planen. 

FORTUMS FÖRBEREDELSER
Under 2019 har vi på Fortum 
anmält bolagets anläggningar 
till den nationella planen. 
Därefter startades ett 
internt arbete med de tre 
prövningsgrupper som 
kommer först i tidsplanen: 
Gullspångsälven, Ljungan och 
nedre Dalälven. 

PILOTPROJEKT LJUNGAN
Fortum är engagerat i 
ett pilotprojekt i Ljungan 
tillsammans med flera andra 
aktörer. I projektet kommer 
det tas fram förslag på 
åtgärder inför omprövningen 
av vattenkraftsverksamheten i 
Ljungan med biflöden. 

UTMANINGAR
En utmaning med arbetet är att
omprövningarna behöver gå
hand i hand med vatten-

förvaltningen och Natura 
2000-regelverket. Flera av 
Fortums vattenkraftverk ligger 
i eller i direkt anslutning till så 
kallade Natura 2000-områden 
vilket kan innebära högre krav 
på åtgärder. Det kan i sin tur få 
omfattande konsekvenser på 
vattenkraftsproduktionen.

En annan utmaning är hur 
arbetet ska bedrivas i praktiken.  
- Det är en ambitiös tidsplan och 
det finns frågetecken hur den 
regionala samverkansprocessen 
ska gå till. Vi ser framför oss 
en iterativ process som bör 
leda till samsyn vad gäller 
avvägningar och förslag på 
åtgärder, säger Sara Sandberg, 
miljöprojektledare på Fortum.

MÖJLIGHETER
I samförstånd med lokala, 
regionala och nationella aktörer 
finns det möjlighet att hitta 
åtgärder som kommer ge 
stor nytta i vattenmiljön, med 
så begränsad påverkan på 
energisystemet som möjligt. 
Det finns även möjlighet att 
göra en bredare bedömning 
av miljöförbättringar när flera 
anläggningar i ett vattendrag 
hanteras på ett samordnat sätt. 
Vi strävar efter rätt åtgärd på 
rätt plats.

Fortum gör sig redo för omprövning av sin vattenkraft, en 
process som väntas pågå under många års tid.



Under 2019 har Fortum arbetat 
intensivt med att ta fram 
material och skapa underlag till 
anslutningen av våra kraftverk 
till nationella planen.
Vi har även varit i kontakt 
med olika myndigheter och 
andra aktörer för att ta fram 
ytterligare förslag till den nya 
nationella planen.

Utmaningen, som vi alla möter 
som är involverade i den 
nya nationella planen, är att 
åtgärdsplanen kan ändras efter 
hand. Detta kan skapa extra 
arbete i framtagandet av de 
individuella åtgärder
som krävs för varje kraftverk 
och dess tidsplan. Det är därför 
viktigt att vi hittar en balans 
mellan vår elproduktion och 
planerade miljöåtgärder.

En annan utmaning vi möter är 
att få alla aktörer att jobba åt
samma håll. Det vill säga att alla 
ska enas om vad som behöver 
åtgärdas och hur det smartast 
kan utföras.  

En av de större positiva 
faktorerna är att vi tillsammans 
med andra aktörer vill och 
strävar efter att utveckla 
vattenkraftverken och dess 
elproduktion och påverkan. 

Med nationella planen 
kommer det att finnas fler och 
större möjligheter att jobba 
med miljöåtgärder och den 
biologiska mångfalden
kring våra vattenkraftverk. 
Den framtida tekniken kan 
möjliggöra fler alternativa 
tekniklösningar för att skapa

till exempel nya fiskvägar så att 
fisken kan vandra förbi utan att 
vi ska behöva spilla produktion.

Vi ser fram emot att regeringen 
tar ett beslut ang. nationella 
omprövningsplanen och vi får 
möjligheten att börja jobba 
med vår åtgärdsplan som ligger 
planerad många år framöver.

TONI KEKKINEN,
VD FÖR FORTUMS 

VATTENKRAFT

VDn har ordet
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“ Vi på Fortum ser positivt på förslaget om den nationella planen 
för omprövning av vattenkraftverk och kan nu börja jobba med 
att vidta åtgärder”
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Vattenkraften spelar en stor roll 
för Sveriges mål att 2040 ha 100 
procent förnybar elproduktion. 
Det finns många fördelar med 
vattenkraft. Förutom att den 
är koldioxidfri är den flexibel 
och möjliggör energiförsörjning 
även när solen inte skiner 
eller vinden inte blåser. På så 
sätt kan olika koldioxidfria 
energislag komplettera varandra 
i systemet.

Vi på Fortum arbetar aktivt 
för att möta Sveriges ökade 
efterfrågan på elektricitet. 
Vi gör investeringar i våra 
119 vattenkraftverk för att 
möjliggöra denna efterfrågan.

Vår vattenkraft i 
Sverige
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20,3 TWh/år
elproduktion från 
Fortums vattenkraft i 
Norden

4 677 MW
produktionskapacitet i 
Sverige

Åsen, Österdalälven
Åsens kraftverk har producerat 
fossilfri elenergi i över 50 år. 
De senaste åren har kraftver-
ket renoverats och fått en ny 
turbin och generator. Under 
ett normalår producerar Åsens 
kraftverk 117 GWh elenergi.

Laforsen, Ljusnan
I Laforsens kraftverk har turbiner och  
generatorer renoverats och de stod 
klara hösten 2020. Laforsen har en 
fallhöjd på 35 m och en kapacitet på 
57 MW. Det har en årsproduktion på 
331,5 GWh.

Mörsil, Indalsälven
Under 2019 har Mörsil kraftverk 
genomgått en del av en renovering 
som kommer fortgå under 2020. 
Kraftverket producerar ca 206 
GWh per år. Det motsvarar årsförb-
rukningen för runt 11500 st småhus.

Några av Fortums vattenkraftverk

VÅRA 
VATTEN-
KRAFTVERK

ISO 14001:2015
Miljöcertifierat sedan år 
2000
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• Utsättning av laxrom i 
Gysingeforsarna i Dalälven

• Fortsatt restaurering av 
strömvattenhabitat i Guldströmmen 
i Bollnäs. Spegeldamm togs bort och 
omformades till strömsträcka.

Älvstädningen. Under 2019 städade 1831 
barn och  ungdommar från 91 föreningar 

bort skräp längs fem av våra älvar. 

2017 2018

17,5 ton 
skräp

30 ton 
skräp

Fortum Hydro 
2019

Gammelkroppa 
Laxodling 
Fortums nya klima tan passade 
kompen sa tions odling av lax 
och öring i Filipstad invigdes i 
augusti.

fiskar har passerat fiskräknaren i
Eldbäcken – Kolla själv på fiskdata.se

2019

23,1 ton 
skräp

URVAL AV MILJÖPROJEKT

TWh
2015 2016 2017 2018 2019

Produktion av förnybar vattenkrafts el

20,719,420,920,8
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Rivning av 
Fishheart
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Ny teknik för fiskvandring installerad vid 
Spjutmo kraftverk

VANDRINGSHINDER FÖR FISKAR
Vattenkraftverk kan utgöra ett 
vandringshinder för fiskar och 
andra vattenlevande organ- 
ismer i vattendrag. Det mest 
gynnsamma för att upprätthålla 
naturlig vandring vore att ta bort 
barriären, men som andrahand 
s-alternativ kan fiskvägar som 
hjälper fisken förbi kraftverket 
användas.

Det finns olika typer av fiskvägar 
anpassade för olika förutsät-
tni-ngar och platser. Där 
det finns mycket tillgängligt 
utrymme och låg fallhöjd an-
vänds gärna en konstgjord fåra 
grävd runt van- dringshindret, 
ett så kallat omlöp. För platser 
med lite utrymme och brant fall-
höjd kan istället tekniska lösnin-
gar såsom denil- eller slitsrännor 
vara det mest ändamålsenliga 
alternativet.

Varje åtgärd är platsspecifik och 
måste anpassas efter respektive 
kraftverk och omkringliggande 
miljö. Därför eftersöks ständigt 
ny teknik för flexibla och effekti-
va vandringsvägar.

INNOVATIV LÖSNING
Fishheart är en ny teknik för
fiskvandring och utgör ett 
alternativ till traditionell 
fiskvägsteknik. Den innovativa 
lösningen heter Fishheart efter-

som likheten till ett pumpande 
hjärta med kammare och klaffar 
är påtaglig.
I närheten av turbinutloppet 
placeras konstruktionen som har 
två rör med utströmmande lock- 
vatten. Med hjälp av lockvattnet 
lockas fisken in i rören och vidare 
in i en kammare. Väl inne
i kammaren noterar en sensor 
fiskens närvaro så att ingången 
försluts och lockvattnet stängs 
av. Vatten pumpas sedan in i 
kammaren åt andra hållet och 
med hjälp av vattnet följer fisken 
med upp genom ett rör förbi 
dammvallen. Fisken hamnar 
ovanför kraftverket och kan 
simma vidare uppför älven.
 kan simma vidare uppför älven. 

(Fishheart - Spjutmo)
till skillnad från traditionella 
fiskvägar behöver fisken inte 
lägga lika mycket energi på att
vandra i Fishheart. Både svag-
och starksimmande fiskarter 
kan därför nyttja Fishheart för 
att ta sig förbi vandringshindret, 
vilket erfarenheter från Finland 
bekräftar. Dessutom krävs inga 
fysiska ingrepp i den omkring-
liggande miljön som det gör vid 
konstruktion av till exempel 

omlöp eller denil och slitsrännor.

UPPSTRÖMSVANDRING I 
SPJUTMO 
I juli 2019 installerades Fish- 
heart vid Spjutmo kraftverk i 
Österdalsälven för att möjlig- 
göra uppströmsvandring. Innan 
implementeringen fanns ingen 
möjlighet för fiskar att passera 
kraftstationen. Genom Fish-
heart möjliggörs fiskvandring 
igen från Siljan till älvsträckorna 
uppströms Spjutmo för första 
gången på 65 år.

En testperiod pågår under 2019 
och 2020 för att utvärdera 
hur lösningen fungerar. Under 
perioden hamnar fisken i en 
tillfällig bassäng istället för 
uppströmsdammen. Detta sker 
för att utvärdera hur många 
fiskar som passerar Fishheart. 
Under testperioden genomförs 
även en telemetristudie för att 
undersöka öringens och harrens 
beteende runt kraftstationen 
och den nya fiskvägen.

Genom implementeringen av 
Fishheart och tillhörande
utvärderingsstudier ökar kun-
skapen om alternativa  fiskvägar 
och vilka insatser som är effekti-
vast för varje enskild plats med 
dess unika förutsättningar.
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BIOLOGISK MÅNGFALD
Fortums vattenkraftproduktion 
bedrivs med stor omtanke om 
den biologiska mångfalden.
Genom satsningar på forskning 
inom biologisk mångfald 
utvecklas nya metoder för 
miljöåtgärder som kan utmana 
traditionella tillvägagångssätt. 
Den senaste kunskapen och 
de senaste metoderna kan 
säkerställa
att rätt insatser sätts in där 
behovet är som störst.

Samverkan med forsknings-
institut och universitet är viktigt 
för att öka kunskapsnivån 
om svenska vattendrag och 
biologisk mångfald. Fishheart 
är bara ett av flera projekt för 
Fortum som syftar till att främja 
den biologiska mångfalden. 

I samarbete med berörda 
länsstyrelser och 
fiskerättsägare i nedre Dalälven 
påbörjades under 2019 
bland annat åtgärder för att 
utvärdera återintroduktion av 
självreproducerande lax och 
havsöring. 



Miljöprojekt: 
Upplandstiftelsen

Fortum förlänger sitt samarbete med Upplandsstiftelsen och 
fortsätter det viktiga arbetet med bevarande och utveckling av den 

biologiska mångfalden i Untraområdet vid nedre Dalälven

ARTRIKT RUNT UNTRA 
KRAFTVERK
Sedan 1918 har Fortum drivit 
vattenkraftverket Untra i nedre 
Dalälven. Området
runt kraftverket har visat sig 
vara ett område speciellt rikt 
på naturvärden. Birgitta Adell, 
miljösamordnare på
Fortum, berättar att området 
är flackt och periodvis rikt på 
översvämningar till följd av 
höga flöden i Dalälven.

Dessa översvämningar gagnar 
de naturtyper och arter som 
finns i området och som är 
beroende av vattnet, berättar 
Birgitta Adell. I och med att 
Dalälven är reglerad tar ma- 
gasinen hand om smältvattnet 
på vårarna. Detta har result- 
erat i att översvämningarna i 
området har minskat. Denna 
förändring kan äventyra de 
höga naturvärdena i området.

SAMARBETE 
UPPLANDSSTIFTELSEN
För att ta sitt ansvar i att be-v 
ara den biologiska mångfalden 
i området har Fortum sedan 
flera år tillbaka inlett ett 
sam-arbete med Upplandsstif-
tels- en. Det är en ideell fören-
ing, ägd av Region Uppsala 

med tillhörande kommuner, 
som driver en mängd projekt 
för att främja naturvården och 
friluftslivet i Uppsala län.

Pär Eriksson, utbildad bio-
geovetare med inriktning på 
ekologi, arbetar på Upplands-
stiftelsen sedan flera år tillbaka 
och berättar att Upplands-
stiftelsen har jobbat till-
sammans med Fortum på två 
fronter.
Dels får den stöd från Fortums 
miljöfond för åtgärder kring 
nedre Dalälven, men den har 
även under lång tid haft ett 
samarbete i det markområde 
som Fortum äger kring Untra 
kraftverk.

På initiativ av Fortum inven- 
terar Upplandsstiftelsen den 
unika naturen i Untraområdet 
för att ta fram en skötselplan 
för hur Fortum med avseende 
på naturens bästa skulle sköta 
sina cirka 350 hektar mark i 
området.

Det gäller att naturvärdena 
bevaras eller förhoppnings-
vis till och med utvecklas, 
menar Birgitta Adell. Vid den 
inventer- ing som gjordes av 
Upplands-stiftelsen för drygt 

10 år sedan upptäcktes flera 
rödlistade och hotade arter på 
Fortums marker och dessa ska 
vi vara med och skydda så att 
vi bidrar till att den biologiska 
mångfalden bibehålls. Säger 
Birgitta.

(Rödlistad art - Svartoxe)

ÅTGÄRDER I UNTRAOMRÅDET
Ett flertal åtgärder har vid-
tagits till följd av den inven-
tering som gjordes. Insatser 
har bland annat gjorts för att 
öppna upp och förhindra att 
älvängar växer igen, återskapa 
naturligt lövrika skogsmiljöer 
samt förbättra situationen för 
fisk och andra vattenlevande 
organismer som lever i 
strömmande vatten. 

Dessa insatser har bestått av 
en mängd olika åtgärder, ex-
empelvis uthuggning av gran, 
buskröjning på strandängar, 
frihuggning av gamla ekar,
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återskapande av slåtter 
och betesmark på älvängar, 
gynnande av lövträd så som 
asp, utläggning av lekgrus 
samt åtgärder för att gynna 
vitryggig hackspett.

Det riktigt stora vi har gjort 
i och med detta samarbete 
är att vi har brutit en trend i 
att bara släppa upp barrskog 
istället för att släppa upp stora 
sammanhängande lövskogar, 
berättar Pär Eriksson. Vi har 
även gjort en naturvårdsbrän-
ning på en av öarna som också 
är en åtgärd för att gynna vissa 
arter.

FRAMTIDA SATSNINGAR
Trots att vi har bedrivit vatten-
kraft i området väldigt länge 
ser vi att det fortfarande finns 
höga naturvärden i området, 
berättar Birgitta Adell. Min 
övertygelse är att vi ska kunna 
bedriva vattenkraftsproduk-
tion i området och samtidigt 
värna om den biologiska 
mångfalden. Det är inget mot-
sattsförhållande utan vi måste 
kunna göra båda delarna.

För att följa upp den inventer-
ing som gjordes för drygt 10 år 
sedan och den skötselplan som 

då togs fram förlängde Fortum 
sitt samarbete med Upplandss-
tiftelsen under 2019.

Upplandsstiftelsen har under 
hösten gjort en ny inventer-
ing av området för att se hur 
naturvärdena har utvecklats 
under dessa år och vad våra 
åtgärder har gett för resultat, 
säger Birgitta. Under 2020 
kommer de att presentera 
resultatet av den uppföljande 
inventeringen och de kommer 
även uppdatera skötselplanen 
om det behövs. Där kommer 
vi få höra vad som föreslås 
vara ändamålsenliga åtgärder 
framöver för att värna de 
värden som finns.

 

(Naturvårdsbränning - Övre 
Tylleropsön)

FORTUMS MILJÖFOND

För att finansiera de åtgärder 
som vidtas för den biologiska 
mångfalden ansöker Fortum 
om pengar från Fortums 
Miljöfond. Miljöfonden ägs av 
Fortums elförsäljningsbolag 
Fortum markets och bygger på 
försäljning av Bra Miljövalmärkt 
el. För varje kilowattimme Bra 
Miljövalmärkt el som Fortum 
säljer avsätts pengar till For-
tums Miljöfond.

Fortums Miljöfond följer Natur-
skyddsföreningens kriterier 
och det är även Naturskydds-
föreningen som avgör om ett 
projekt är berättigat bidrag 
från fonden eller inte. Medlen i 
Fortums Miljöfond ska använ-
das för att minska vatten-
kraftens miljöpåverkan och 
Naturskyddsföreningens 
uppsatta kriterier avgör om ett 
projekt har en tillräcklig
 miljöprofil för att få ta del 
av dessa medel. Projekten 
ska helst resultera i konkreta 
miljöförbättringar, men kan 
även vara av kunskapshöjande 
karaktär. 
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Miljöprojekt: 
Bollnäsströmmarna
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Restaureringsåtgärder för strömvattenhabitat har genomförts i 
Bollnäsströmmarna

Under 2019 genomfördes bio-
topåtgärder för att optimera 
och tillgängliggöra ytterligare 
strömvattenhabitat vid 
Brohöljan i Bollnäsströmmarna. 
Samtidigt möjliggör åtgärder-
na bättre passagemöjligheter 
för fisk som rör sig i 
strömmarna. 

Projektet är ett samarbete mel-
lan Fortum, Bollnäs kommun 
och Bollnäs fiskevårdsfören-
ing och är en fortsättning på 
tidigare åtgärder som gjorts 
för strömvattenmiljöerna i 
Bollnäsströmmarna.

PRIORITERA MILJÖÅTGÄRDER
Fortums målsättning är att
prioritera miljöåtgärder som 
gör konkret skillnad och 
ger positiva effekter på den 
biologiska mångfalden, vilket 
projektet vid Bollnäsström-
marna är ett tydligt exempel 
på. Syftet med åtgärderna var 
framförallt att optimera och 
anpassa strömvattenmiljön 
till den minimitappning som 
råder på sträckan idag och 
därigenom gynna påverkade 
organismer, 
bland annat fiskarter som harr 
och öring.

RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
Restaureringsåtgärderna 
genomfördes vid Brohöljan i
Bollnäsströmmarna vars damm 
avsänktes och överdämda 
strömvattenmiljöer återska-
pades genom att ersätta den 
gamla betongtröskeln med en 
naturtröskel. Grävmaskiner 
återförde sten och block som 
tidigare rensats från älven 
under perioder med flottning 
och vattenkraftsutbyggnad. 

Med hjälp av åtgärderna 
återfick strömvattenmiljön 
den funktion som ekologin och 
nuvarande vattenflöden på 
sträckan är anpassad efter. Nu 
kan bland annat både svag- 
och starksimmande fiskarter 
vandra förbi tröskeln samtidigt 
som förbättrade habitat är 
etablerade. 

SAMARBETE
Åtgärderna har skett i nära
samarbete med Bollnäs 
kommun och Bollnäs 
fiskevårdsförening 
och är en naturlig fortsättning 
på vårt tidigare goda 
samarbete. Samverkan har 
möjliggjort lokalanpassade 
åtgärder som uppskattas av 
alla parter, säger Bertil Plane-
skog, anläggningsansvarig på 
Fortum.

(Bertil Planeskog. 
Anläggningsansvarig, Fortum)

POSITIVA EFFEKTER
Projektet är en fortsättning på 
åtgärderna som utfördes 2018 
vid Gabrielshöljan, uppströms 
Brohöljan, som redan har 
uppvisat mycket goda resultat. 
Efter insatsen upplevs bättre 
fiske och förbättringar i både 
uppväxthabitat och lek-
områden. Förhoppningen är att 
åtgärderna vid Brohöljan ska 
uppnå lika goda resultat. Fler 
förslag på liknande biotop-
åtgärder diskuteras nu för att 
möjliggöra habitat-
optimeringar i ytterligare delar 
av Bollnäsströmmarna. 

FINANSIERING
Åtgärderna finansierades 
delvis genom Fortums Mil-
jöfond och Bra Miljöval, som 
ämnar att stödja projekt som 
bidrar till biologisk mångfald 
och hållbar energiproduktion.



Frågor & Svar
 och Miljömål

F R ÅG O R  &  S VA R

Hur kommer Nationella omprövningsplanen påverka produktionen i Fortums vattenkraftverk?
Den nya nationella omprövningsplanen kommer ha en påverkan på vår produktion. Den kan dock variera 
mellan de olika älvarna. Fortum jobbar aktivt med prövningsgrupper som ska utveckla förslag på bästa 
miljönytta kontra de produktionsförluster som kan uppkomma. Vi kommer inom Fortum tillsammans med 
vårt miljöteam och experter jobba med att utveckla Fortums produktion så att ger så hög miljönytta som 
möjligt utan onödigt spill och vice versa. Det är viktigt att vi lägger mycket resurser på detta för att få att 
bevara vår samhällsviktiga vattenkraft samtidigt som vi får ut den största miljönyttan i de olika miljöåt-
gärder som föreslås.    
- Martin Lindström, Head of Asset Management. Fortum

Vad tror du att vår nya avels- och utsättningsstrategi (med kompensationsutsättning av fisk med enbart 
Gullspångsursprung) kommer att innebära för sportfisket i Vänern?
Jag är helt övertygad om att den nya strategin kommer att leda till en ökad kvalité på det sportfiske på 
lax och öring som erbjuds i Vänern och som en följd av detta så kommer också efterfrågan att öka. Mer 
storvuxen och snabbväxande laxfisk i sjön lockar fler sportfiskare, det är så det fungerar. Samtidigt innebär 
strategin att vi stärker bevarandet av de kvarvarande vilda populationerna av lax och öring i både Klarälven 
och Gullspångsälven. En klockren win-win lösning för alla intressenter helt enkelt.       
 - Marco Blixt, Fisheries Manager. Fortum 

Vilka är de största utmaningarna vi möter i vår påverkan på djurlivet/mångfalden i lokalområdena runt 
kraftverken?
En utmaning som man möts av nästan dagligen är att det finns olika intressegrupper som har olika syn på 
vad som är ”rätt” åtgärd. Exempelvis så kan vi komma överens med kommun och fiskevårdsintressen att 
vi inte ska röja och istället låta sly och skog växa upp längs våra vattendrag för att på så sätt förbättra den 
biologiska mångfalden. Samtidigt får vi samtal och åsikter från privatpersoner som vill att det ska vara 
röjt och fint längs strandkanten.
- Bertil Planeskog, Asset Manager Plants. Fortum
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MÅL 1 – Uppfyllt
Undersöka och implementera 20 miljöprojekt i 
Sverige och Finland.

MÅL 2 – Uppfyllt
Genomföra fem åtgärder för rödlistade arter och 
populationer.

MÅL 3 – Uppfyllt
Genomföra åtminstone en dammutrivning som 
gynnar den lokala miljön. Under året ska vi 
fortsätta skicka in ansökningar i linje med våra 
dammutrivningsplaner.

MÅL 4 – Uppfyllt
Ta fram en lista med åtgärder för att förbättra 
biodiversiteten kring några av våra vattenkraftverk 
längs Klarälven. 
Några av dessa ska börja utföras under 2019.



Miljömål för 2020
Fortum fortsätter sitt miljöarbete inom 

vattenkraften och har som miljömål 2020 
satt upp:

MÅL 1: Genomföra sju åtgärder för 
biologisk mångfald.
MÅL 2: Samverka med och utbilda våra 
underhållsentreprenörer i biologisk 
mångfald.
MÅL 3: Undersöka och implementera  15 
miljöprojekt.
MÅL 4: Ta fram en ny avelsstrategi 
och praktisk tillämpning för 
Gullspångslax och öring inom Fortums 

Besök gärna vår hemsida 
för mer information:
www.fortum.se/miljoarbete


