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Vattenkraftverk i Ljusne utanför Söderhamn. Foto: Carl Bredberg

INSÄNDARE. Den småskaliga vattenkraften bör
moderniseras. Den kan med eﬀektivare teknik
dubbla produktionen utan att öka antal kraftverk
eller dammar, skriver Jan Odby.
Läs senare

Sveriges elkonsumtion förväntas öka kraftigt under de
kommande decennierna. Redan I dag stoppas viktig industri och
byggprojekt som anses extra energikrävande.
Hur kan då en ansvarskännande regering låta sina myndigheter
fortsätta häxjakten på den småskaliga vattenkraften? Den bidrar
till nätstabilitet främst i södra delarna av landet där de flesta
kraftverken ligger.
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Hela frågan blir mer absurd när miljöministern via
Naturskyddsföreningen ger bidrag i form av juristexpertis till
motståndarsidan vid miljöprövningar av kvarnar och dämmen i
mark- och miljödomstolen. Övergrepp i rättssak om än i
kamouflerad form?
Politiker är i stort sätt eniga om att transportsektorn skall
elektrificeras och den tunga industrin övergå från kol till el i
tillverkningen. Samtidigt med det kraftigt ökande elbehovet
kommer inom en snar framtid kärnkraften, som i dag svarar för
40 procent av vår elproduktion, att stängas ner. Målet är ett
fossilfritt Sverige 2045.
Framtiden ligger i en ökad produktion av vind och solkraft. Det
låter bra, men det finns en rad saker kvar att lösa. Solkraften
svarar för närvarande för någon tusendel av vår elproduktion.
Det kommer ta tid att bygga ut solkraften till en stöttepelare i vår
energimix.
Vindkraften har efter ett 40-tal år av subventionerad utveckling
nått en produktionsandel på drygt 12 procent och förväntas öka
sin andel i närtid. Båda energikällorna är dock starkt
väderberoende och inte reglerbara i sig själv. Utvecklingen av
batterifunktioner är här den verkliga utmaningen och långt ifrån
löst.
Vattenkraften svarar för 40 procent av vår elproduktion. En
reglerbar och i allra högsta grad ren el. Tack vare vattenkraften
har Sverige tillsammans med kärnkraften svarat för en stabil och
kosteffektiv elproduktion till nytta för industri och landets
invånare i decennier.
Det är därför obegripligt att vissa miljögrupper med stöd av
myndigheter som länsstyrelser, Kammarkollegiet och Hav- och
vattenmyndigheten fortfarande vill försvåra för den småskaliga
vattenkraften trots ett riksdagsbeslut om enklare miljöprövning
där även kulturaspekten skall vägas in.
Småskalig vattenkraft står för cirka 6 procent av vår totala
energiproduktion. Den kan med effektivare teknik dubbla
produktionen utan att öka antal kraftverk eller dammar. Nu går
all tid och resurser till att strida mot myndigheter och betala för
kostsamma miljöprövningar. Nyinvesteringar får vänta.
Kraftverkens dämmen bromsar upp vattnet och mildra
översvämningar. Torrperioderna kommer att bli fler och längre.
Dammarnas vattenmagasin hindrar uttorkning av vattendragen
och värnar ett akvatiskt liv. Förutom all miljönytta utgör de
månghundraåriga anläggningarna värdefull kulturmiljö som bör
bevaras åt kommande generationer.
Vi har sagt det förut; politik är svårt att förstå, miljöpolitik ännu
svårare. Klockan tickar nu för hela vår värld så låt oss,
tillsammans, släppa prestige och i ställe agera klokt, ansvarsfullt
och skyndsamt.
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Insändare
Jan Odby:
”Eﬀektivisera den småskaliga vattenkraften”
Svar
Så kommenterar du, skriver svar och insändare.

Jan Odby, ordförande i Vattenkraftens vänner

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
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