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Till Riksdag, Regering, centrala, regionala och lokala myndigheter   
Kännedomskopior till: Energimyndigheten i Eskilstuna, Hav- och vattenmyndigheten (HaV) i Göteborg, 
Vattendelegationen i Bottenvikens Vattendistrikt och Länsstyrelsen i Norrbotten. 
 
 
 
 
 
 

Nationella Strategins föreslagna tillämpning rörande Luleälvarna kan inte godtas. 
 
Luleälvarna offras i Energimyndighetens och Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) ”Nationella Strategi” 
vid implementering enligt EU-direktivens krav på vattenkraft. Vattendelegationen i Bottenvikens 
vattendistrikt kan vid aviserat möte 3 december 2015 ta beslutet att stödja ”Nationella Strategin”.     
 
Demokratiprocessen sätts ur spel lokalt/regionalt i syfte att tillmötesgå centrala vattenkraftsintressen. Det 
sker då trots bygdens under åren kraftiga protester.   
 
”Davids kamp mot Goliat”. Massiv lobbyism från Nationella Strategins finansiellt starka tillskyndare. 

 
Vi utgår ifrån att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta  

företrädare.... Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna”. 
 
 

Vid ett seminarium på Folkets Hus i Vuollerim 25 september 2015 presenterade de fyra Miljöorganisationerna sin 
nya rapport ”Rikedomar runt rinnande vatten – det ekonomiska värdet av en miljöanpassad vattenkraft”. 
Rapportens slutsatser ger värdefullt stöd för ”Vuollerimbygdens Lokala Utvecklingsplan”, som lanserades redan år 
2011. Finansiering saknades. Då var målet, i likhet med dagens Landsbygdsprogram, att utveckla landsbygden där 
miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Fortfarande ingen finansiering.  
 
Positivt gensvar. Bottenvikens vattendistrikt och Länsstyrelsens olika enheter, Miljö, Fiske och Vatten, Tillväxt 
och infrastruktur var representerade. Deras rapporter indikerade en positiv möjlighet till vidareutveckling av 
etablerade kontakter i fråga om villkoren för de stöd och ersättningar som eventuellt kan erbjudas.  
 
Negativt gensvar. Vid seminariet var även HaV och Vattenfall representerade. För ett antal år sedan initierades 
planerna på Letsi pilotprojekt med målsättningen att med Vattenfall göra försökstappningar i den torrlagda älvfåran. 
På grund av Vattenfalls bristande intresse har planerna hittills misslyckats. Vattenfalls och HaVs representanter 
uttalade sig emot begärd miljötappning i Letsi torrfåra. Det är enbart en strikt ekonomisk fråga utan hänsyn till 
miljöaspekter. Det motiverades enligt följande: Luleälven har jättestor betydelse för svensk energiproduktion. Den 
är så viktig att man måste ha väldigt höga miljövinster på eventuella åtgärder. 
  
Vattendelegationen ombeds notera att HaVs och Vattenfalls slutsats mot miljötappning i Letsi torrfåra är felaktig. 
Det är just väldigt höga miljövinster till försumbara energiförluster som kan uppnås om pilotprojektet 
genomförs. Förstudiens syfte är att skapa underlag som stöd för beslut om projektets genomförande.  
 
Bygdens missnöje över myndigheternas – bl.a. HaVs och Vattenfalls – ointresse för miljöåtgärder i Luleälven har 
debatterats i pressen sedan hösten 2013. I år artikel i FiskeJournalen 2015-04-21 ”Nu sätter Jokkmokk ner foten” 
(bilaga 3) och av NSD-artikel 2015-09-26 ”Jokkmokks kommun i het ordväxling om Letsi torrfåra” (bilaga 2).  
 
Jokkmokks resurser utnyttjas ensidigt för prioriteringar söderut utan hänsyn till den producerande 
kommunens behov av bygdeutveckling.   
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Sedan seminariet i Vuollerim pågår en massiv lobbyism från Nationella Strategins tillskyndare.  
Lobbyister med till synes obegränsade finansiella resurser bedriver intensiv uppvaktning på alla nivåer: Regering, 
riksdagspolitiker, centrala, regionala och lokala myndigheter. Vattenkraftsindustrins intressenter är vana att 
framgångsrikt kunna påverka. Syftet under hela den här processen är bl.a. att påverka HaV, Vattendelegationen i 
Bottenvikens Vattendistrikt och Länsstyrelsen i Norrbotten att godta Nationella Strategins föreslagna tillämpning. 
Lobbyisterna vill stoppa bygdens kamp för att få igenom en blygsam miljötappning på 10m3/sek i den 17 km långa 
torrfåran, dvs. i det planerade ”Letsi Pilotprojektet”.  
 

Det är dags att dagens politiker och beslutsfattande myndighetspersoner beaktar faktum att Jokkmokk 
tillhör idag en av landets fattigaste kommuner trots de löften som staten en gång gav om stadigvarande 
ekonomiskt uppsving för bygden, dvs. fortlöpande ekonomiskt välstånd i utbyte mot att få utnyttja 
vattenkraften. De ovan nämnda löftena är inte infriade varken ekonomiskt eller i form av miljömässiga 
insatser. Ett moraliskt och kanske också ett juridiskt dilemma som dagens beslutsfattare, politiker, 
myndighetspersoner antingen inte känner till eller kanske bortser ifrån.  
 
Det rätta politiska ställningstagandet måste vara att ta beslut som kan skapa en lokal/regional social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet som idag saknas. Tillväxt som stärker bygdens ekonomi kan uppnås 
om den politiska viljan finns. Det kan ske till en för vattenverksamhetsutövaren försumbar energi- och 
ekonomisk förlust men till en större vinst för bygden och därmed för samhället i stort.  
 
Vårt äskande är att Vattenfall AB:s ägare stödjer Pilotprojektets genomförande, dels som ett led i att givna löften 
infrias baserat på inriktningen för bygden hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och ekologiskt dels ock med syftet 
att via pilotprojektet skaffa underlag som underlättar bedömningar kring infriandet av EUs ramvattendirektiv. 
Länsstyrelsen och Vattenfall har tidigare meddelat att de kan medverka i en förstudie av Pilotprojektet dock inte 
med finansiella resurser. Det betyder att förstudien bör kunna sjösättas omgående om LÄS och Jokkmokks 
kommun mobiliserar finansiering.    
 
För Lule Älvdals Serviceorgan (LÄS), Vuollerimgruppen    
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Bilaga 1: Bakgrund – 100 år av statlig exploatering av vattenkraften i Luleälvarna 
Bilaga 2: NSD 2015-09-26 Jokkmokks kommun i het ordväxling om Letsi torrfåra 
Bilaga 3: Fiske Journalen 2015-04-21 Nu sätter Jokkmokk ner foten 
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