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Säker tappningsstrategi 
med naturanpassning



• Tappningsstrategin ska bl a åstadkomma en förbättrad situation ur naturmiljösynpunkt och en bromsad 
negativ utveckling med igenväxning, utan att riskera säkerheten vid Vänern eller i Göta älv. Den operativa 
hanteringen ska ge en tillräcklig flexibilitet för elproduktion.

• Förslag till ny överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och Vattenfall fr o m 2023. 
Tappningsstrategin sjösätts fullt ut först när dammsäkringsarbetet i Lilla Edet är färdigt, troligtvis under 2024. 
Strategin och dess effekter mäts och utvärderas kontinuerligt till 2033, då vattenkraften i Göta älv ska 
omprövas.

• Tappningsstrategin bedöms av Länsstyrelsen i Västra Götaland inte ha någon påverkan på nuvarande 
planeringsnivåer vid Vänern.

• Tappningsstrategin bedöms av SGI/Delegationen för Göta älv inte ha några negativa effekter på skredrisk i 
Göta älv.

Säker tappningsstrategi med naturanpassning

Foto: Mikael Svensson



• 4 möten i arbetsgrupp NAST
• Lsty, Vänersamarbetet, Vattenfall, Sjöfartsverket, Vänerns vattenvårdsförbund, Göteborgs 

stad

• Justerat och anpassat alternativ 5 (SMHI) 
• Förslag till operativ hantering (Vattenfall)

• Miljöbedömning – upphandlad konsultinsats

• Erosionsanalys alternativ 5 i Göta älv, SGI

• Preliminär bedömning av påverkan på ”Stigande vatten”. 

• Prövat frågan om sk målnivåer i workshop

• Inledande dialog med LRF

Arbetet sedan Vänerrådets möte i oktober 2021:

Rapport från arbetsutskottet

Definiera en tappning som är säker och naturanpassad samt presentera förslag på ny 
tappningsstrategi



Överenskommelse om ny 
tappningsstrategi 2023.

2023 2033

NAP – ”Nationell plan för 
moderna miljövillkor för 
vattenkraften”

Villkoren för Vargön omprövas 
för att möta dagens miljövillkor 
enligt Miljöbalken

Uppdrag: Vad är en säker och naturanpassad tappningsstrategi?

Tidsaxel – planerad process

Test, 
utvärdering, 
anpassning

2022

maj – sept
Remiss

okt – dec
Slutjustering



JUSTERING AV 
NATURANPASSAD 
TAPPNINGSSTRATEGI  
VÄNERN

2022-04-27 VÄNERRÅDET



Nuvarande tappningsstrategi
• 2000/2001 - Stora översvämningar efter långvariga regn

• 2008 - Överenskommelse mellan Vattenfall och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län om en ny tappningsstrategi för att minska 
översvämningsrisken 



Naturanpassad tappningsstrategi 1
2014 - Utredning om naturanpassad tappningsstrategi eftersom frågan 
väcktes att strategin från 2008 ledde till en högre igenväxning



2021: Ny utredning

§ Förbättrade beräkningar genom att i beräkningarna 
ta hänsyn till den prognos 8 veckor framåt som 
Vattenfall använder.

§ Underlag för nya naturanpassade 
tappningsstrategier.



Naturanpassad 5

Tappning mellan 
500 och 900 m3/s



Beräkningar

Hur hade vattennivåerna blivit om de olika tappningsstrategierna hade 
tillämpats åren 1991-2019.
§ Naturligt
§ Nuvarande med prognos 8 veckor
§ Naturanpassad 5 med prognos 8 veckor



Årsvariation vattennivå



År med låg nivå, 1976



År med kraftig vårflod, 1995



År med hög vinternivå, 2000 och 2001



Nuvarande p8v

6 tillfällen>DG

Naturanpassad 5 p8v

17 tillfällen>DG

Naturligt
15 tillfällen>DG



Confidentiality: C1 - Public

Förslag till operativ hantering av 
Tappningsstrategi 5

Presentation på Vänerrådsmötet 2022-04-27

Bo Wrang, Vattenfall

2022-04-27
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Confidentiality: C1 - Public

Naturligt med stora tillrinningsvariationer
• Medeltillrinningen första 

halvåret är oftast mer än 
500 m3/s, vilket gör att 
ytan naturligt stiger med 
den föreslagna strategin.

• Skalan till höger visar 
ytans förändring vid olika 
medeltillrinning.

• De stora variationerna i 
tillrinning mellan åren och 
under perioden januari-
juni måste hanteras 
operativt.
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Confidentiality: C1 - Public

Förslag till operativ hantering
• Tappningen från Vänern räknas över fyraveckorsperioder och ska vara maximalt 500 m3/s. Påverkar inte 

Vänerns yta långsiktigt men ger en flexibilitet i elproduktionen för att kortsiktigt kunna reglera efter elbehovet.
• Vid avvikelser i uppmätt medeltappning justeras volymen för nästa fyraveckorsperiod.
• När ytan är nära dämningsgräns avgör 

tillrinningsprognosen de närmaste 
veckorna om man bör öka tappningen 
för att nå 900 m3/s enligt vattendomen 
när dämningsgränsen överskrids.

• När ytan närmar sig 44.00 avgör 
tillrinningsprognosen de närmaste 
veckorna om man bör minska 
tappningen till 170 m3/s för att 
minska risken för problem för sjöfarten.

• Om ytan har varit över dämningsgränsen 
börjar en ny fyraveckorsperiod när 
tappningen enligt vattendomen åter 
tillåts regleras.

• På samma sätt börjar en ny 
fyraveckorsperiod om ytan varit under 
44.00 och åter kommit över den gränsen.
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Gräns med hänsyn till sjöfarten (43.90)

Zon med mjuk övergång till 170 m3/s

Zon ökad tappning
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VÄNERNS VATTENSTÅND

Naturanpassad tappningsstrategi



Vargöns kraftverk
Vänerns vattenstånd regleras här sedan 1930-talet



Igenväxning

Djurö skärgård på 1960-talet



Igenväxning

Djurö skärgård på 1970-talet



Igenväxning

Djurö skärgård på idag



Uppdrag 
Uppdatera rapport från 2014
• Naturlig regim (modellberäknad för 1991-2019)
• Nuvarande tappningsstrategi med prognos för 8 veckor (p8v)
• Naturanpassad nr 5 p8v



Vattenstånd styr vegetationens zoner
• Dränkning
• Torrläggning



Isprocesser styr vegetationens zoner
• Is-skjuvning
• Islyft
• Isrörelser på grund av temperatur



Viktiga anpassningar av nuvarande tappningsstrategi

• Större vattenståndsvariationer. Inom år och mellan år

• Högvatten vid rätt årstid, som om Vänern var oreglerad

• Skapa högre vår- och försommarhögvatten, vilket också medför större 

svämzon. 

• Skapa gynnsamma förutsättningar för isprocesser



Naturanpassad tappningsställare
Utvecklad i samarbete med många



Årstidsväxlingar i dygnsmedelvattenstånd
Att årstidsväxlingarna i naturanpassad strategi tillåts att följa 
naturlig under ett normalt år bedöms vara den absolut viktigaste 
anpassningen för att gynna naturen vid Vänerns stränder. Det 
gäller vegetation, fågel, fisk och strändernas substrat.



Naturlig Nuvarande p8v Natur-
anpassad 5 
p8v

Medelhögvattenstånd 44,71 44,56 44,67

Medelvattenstånd 44,30 44,28 44,36

Medellågvattenstånd 43,90 44,05 44,09

Skillnad i låg- och 
högvattenstånd i m 0,81 0,51 0,58

De typiska vattenstånden i naturanpassad strategi är en god 
kompromiss mellan den nuvarande och den naturliga regimen. 



Dränkningsvaraktigheter
Den naturanpassade strategin har mycket högre varaktighet (ca 46%) för vattenstånd över 44,4 
meter än vad den nuvarande strategin har (ca 19%), vilket är en anpassning för att förhindra 
igenväxning



Dränkning av lövträd
Gränsen 20% dränkning antas vara där alens och björkens nedre etableringsgräns går. 



Dränkning av gran
Gränsen 44,75 m antas vara där granens nedre etableringsgräns går. 

År med vattenstånd >44,75 
under vegetationsperioden

1991-2019

Naturlig

1991-2019
Nuvarande p8v

1991-2019
Naturanpassad 5 p8v

1995 ja nej ja

1999 ja nej ja

2000 ja nej nej

2001 ja ja ja

2002 ja nej nej

2007 ja nej nej

2008 ja nej nej

2011 ja (men i sep-okt) nej nej

2012 ja (men i okt) nej nej

2013 ja nej nej

2014 ja nej ja (men bara 3 dagar)

2015 ja nej ja

2016 ja nej nej



Strandängar
I Vänerns nuvarande strategi ligger nivån för 10% dränkning under 
vegetationsperioden vid 44,47 meter, medan den ligger på 44,64 meter 
för den naturanpassade. Med en naturanpassad strategi pressas 
tuvåtel-fuktängen uppåt, vilket kan leda till en ökning av arealen 
strandängar.



Inom och mellanårsvariation
Naturlig varierade mycket mer



Inom och mellanårsvariation
Naturanpassad varierar mer (utom okt-dec)



Sammanfattningsvis	förespråkar	Calluna	den	naturanpassade strategin	ur	
naturmiljösynpunkt.	Den	är	betydligt	bättre	än	nuvarande strategi	för	flertalet	faktorer.	
Årstidernas	naturliga	växlingar	kommer	att	synas	i	vattenståndet	under	normalår.	
Snösmältning kommer	att	ge	en	vårflod och	sedan	även	högt	vattenstånd	under	den	tid	då	
gäddan	leker	och	andra	fiskar	växer	till	i	grunda	områden.	Torra	somrar	kommer	
vattenståndet	att	få	sjunka	ner	till	låga	nivåer	under	början	av	hösten,	vilket	kan	gynna	
vadarfåglar	och	andra	höstflyttande	fåglar.	

Under	början	av	vintern	(före	nyår)	är	det	ingen	stor	skillnad	mellan	naturanpassad och	
nuvarande strategi,	men	de	vintrar	(efter	nyår)	då	isen	lägger	sig,	kan	isprocesser få	verka	
både	längre	ned	och	högre	upp	på	stränderna.	Isprocesser är	viktiga	för	att	hindra	
igenväxning	av	stränder	och	även	för	att	skrapa	fram	sandiga	miljöer,	vilket	gynnar	biologisk	
mångfald.	Särskilt	fågelskär	i	exponerade	lägen	kan	gynnas	av	detta.

Dränkning	av	al	(och	björk)	kommer	att	ske	med	tillräcklig	varaktighet	högre	upp	på	
stranden	i	naturanpassad strategi	och	leda	till	minskad	igenväxning	i	vattenlinjen.	Jämfört	
med	nuvarande strategi	kommer	dränkning	av	gran	att	ske	på	en	högre	nivå	och	under	en	
känslig	period	av	året,	vilket	kommer	att	leda	till	minskad	igenväxning	av	gran.

På	öppna	flacka	strandängar,	där	starr	och	annan	fuktälskande	vegetation	trivs,	kommer	
tillräcklig	dränkning	under	vegetationsperioden	att	ske.	Det	leder	till	att	den	torrare	
tuvåtelfuktängen pressas	uppåt,	och	arealen	strandängar	ökar.

Sammantaget	verkar	naturanpassad strategi	vara	en	god	kompromiss	mellan	många	olika	
samhällsintressen	och	det	vore	bra	om	den	kunde	börja	tillämpas,	gärna	i	en	adaptiv	
förvaltning så	att	den	vid	behov	utvärderas	och	sedan	modifieras.



Fiskart Leker grunt Växer upp 
grunt

Rödlistad* Natura 2000

Mört Ja Ja
Abborre Ja Delvis
Björkna Ja Ja
Braxen Ja Ja
Gärs Ja Delvis
Gös Ja Delvis
Benlöja Ja Delvis
Sik Ja Delvis
Siklöja Ja Delvis
Nors Ja Nej
Sarv Ja Ja
Asp Nej** Ja NT X
Faren Ja Ja
Gädda Ja Ja
Stäm Nej** Ja
Sutare Ja Ja
Id Nej** Ja
Stensimpa Ja Ja X
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Skrattmås Fiskmås Silltrut Gråtrut Havstrut Fisktärna Silvertärna



Hemsida: www.calluna.se • E-post: info@calluna.se • Telefon (växel): 013-12 25 75
Huvudkontor: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping


