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Bättre kraft  
med rätt rivning

MAUD LARSEN

Kommunikationschef 

Havs- och vattenmyndigheten
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»Att riva kraftverk hör inte till 
 vanligheterna men i vissa fall är det 
den bästa lösningen för samhället. 
Det borde kanske ske lite oftare.«

J 
ag hoppas på fler rivningar i år. Ingen rivningshysteri, men att utvalda dammar 
och kraftverk rivs på rätt platser. Det börjar bli bråttom nu, som man så ofta säger. 
I slutet av förra året fattades ett ovanligt beslut. Då bestämde Havs- och vatten-
myndigheten att bidra med sex miljoner kronor till att riva dammbyggnaden vid 
Mariebergs kraftstation i Mörrumsån. Ån är sedan länge känd för sitt laxfiske men 
på senare år har antalet laxungar minskat.

Att riva kraftverk hör inte till vanligheterna men i vissa fall är det den bästa lösningen för 
samhället. Det borde kanske ske lite oftare. När Mariebergs dammbyggnad rivs kommer 
hundratals fler laxar och öringar kunna vandra upp i ån, till glädje för både fisk och fiske-
turister. Rivningen av dammen ligger helt i linje med den nationella strategin för miljöåtgärder 
i vattenkraften som togs fram av Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten 

i fjol. Strategin 
presenterades 
som en vägledning 
för arbetet med 
att nå miljömålen 
»Levande sjöar 
och vattendrag« 
och »Begränsad 
klimatpåverkan«. 

I strategin finns prioriteringar av vilka områden där miljöanpassningar av vattenkraftverken gör 
mest nytta: mest biologisk mångfald med minst påverkan på landets totala energiproduktion. 
Nu är det bara fyra år kvar innan miljömålen ska vara uppnådda och de flesta av oss 

har redan insett att det här är jättetufft, ibland alltför tufft. Men vi kan fortfarande göra 
stora insatser, inte minst på kommunal nivå. Falkenberg, Nyköping och Tranås är tre 
kommuner som redan tagit stora och viktiga steg i rätt riktning. Där har  kommunerna 
byggt vandringsvägar för fisk, rivit dammar eller planerat att göra kraftfulla insatser 
som ger hållbara resultat. Genom kommunernas arbete med att bryta ner miljö målen 
till lokal nivå gör de verklighet av nationella, visionära miljömål. En effektiv väg är att 
börja se över de kommunägda vattenkraftverken. Med rätt insatser följer attraktiva 
 rekreationsområden och starkare turistnäring, vilket lockar både besökare och bofasta. 
Det vet de kommuner som genom miljövänlig vattenkraft hjälper Sverige att nå miljömålen.

Projektet Håll Havet Rent har 

på en enda månad återvunnit 

sex ton marint skräp.

VARMT

Svenskarnas höga kött-

konsumtion bidrar till ökad 

algblomning, döda havsbottnar 

och andra störningar i havets 

ekosystem, visar en rapport 

från Havsmiljöinstitutet.
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MER INFO PÅ NÄTET

Vill du veta mer om vår 
verksamhet? Klicka in på 
havochvatten.se


