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Älvräddarnas Samorganisations arbete 2018-2019
Älvräddarnas Samorganisation (ÄlvS) grundades 1974 och fick sina första stadgar som 
förening 1984.  Verksamhetsåren 2018-2019 har som vanligt varit fyllt med aktiviteter, med 
många möten, seminarier, föreläsningar mm.  Arbetet har skötts i enlighet med stadgarna för 
föreningen och har därmed i huvudsak handlat om stopp för ny vattenkraft och miljörestaure-
ring av den befintliga i Sverige. Arbetet med dessa frågor har skett genom information under 
föreläsningar, möten med myndigheter och politiker samt departement, debattartiklar, pro-
jekt och seminarier. 

Föreläsningar och seminarier 
Totalt har generalsekreter-
are Christer Borg hållit runt 
40 föredrag under åren 2018 
och 2019, bland annat i Ånge, 
Hola Folkhögskola, Vårgårda, 
Laholm, Hallstahammar, Troll-
hättan, Piteå med flera orter. 
Älvräddarna deltog också i en 
minimässa i Halmstad 25 febru-
ari 2018, samt givetvis på Sport-
fiskemässan både under 2018 
och 2019. Ett av föredragen 
hölls i finska riksdagen under 
våren 2018 på inbjudan av 
WWF Finland. 
 
Älvräddarna deltog i en serie så 
kallade ”högnivåmöten”  under 
åren 2014-2017, initierade av 
generaldirektörerna på  
Energimyndigheten respektive Havs- och vatten-
myndigheten, Erik Brandsmaa och Björn Risinger. Ett avslutande möte i denna serie hölls 2 
maj 2017. Syftet med mötena var att hitta en minsta gemensam nämnare mellan bransch och 
miljöorganisationer när det gäller miljöanpassningen av vattenkraften.

Under maj 2018 visade Älvräddarna filmen Blue Heart på totalt 11 platser i Sverige, filmen 
gjord av företaget Patagonia och handlar om hotet om utbyggnad av vattenkraft i floderna i 
Balkan. 21 november 2018 deltog Christer Borg på slutseminarium Krafttag Ål i Stockholm. 14 
december deltog Christer på slutmöte i projektet LIV i Nedre Dalälven.  
 
Möten med samarbetsgruppen och myndigheter 2018-2019
Vi har haft sex fysiska möten med samarbetsgruppen, som består av Älvräddarna, WWF 
Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna under 2018-2019. Vi diskuterar 
uteslutande vattenkrafts- och dammrelaterade frågor och gör gemensamma debattartiklar, 
utspel och uppvaktningar av både myndigheter, regeringskanslin och riksdagsledamöter/par-
tier. 
 

Fiskeforum 2018, HMK inledningstalar



Älvräddarna har också under året på egen hand och med våra samarbetspartners uppvaktat 
och haft möten med Vattenmyndigheterna (2 gånger), miljödepartementet, Havs- och vatten-
myndigheten, Sollefteå kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Gävle kommun 
och Robertsfors kommun. Enskilda möten har också skett med riksdagsledamöter från olika 
partier. 
 
Uppvaktningar av riksdag och regeringskansli 
Älvräddarna har tillsammans med samarbetsgruppen besökt miljödepartementet ett flertal 
gånger för att diskutera det lagförslag som var på remiss under 2017 och som antogs av riks-
dagen 2018 och slutligen infördes som lag 1 januari 2019. 
 
Domstolsförhandlingar 
Älvräddarna har som vanligt yttrat sig i en mängd ansökningsmål gällande tillstånd för befint-
liga kraftverk, likväl 
som omprövningar 
av gällande tillstånd. 
Bland framgångar 
kan nämnas att 
det blev avslag på 
ansökan om smås-
kaligt kraftverk i 
Ejforsen, Fulan i 
mark- och miljödom-
stolen. Målet har 
sedan överklagats 
av sökande som i 
mark- och miljööver-
domstolen fått ja till 
byggandet av kraft-
verket. Älvräddarna 
har nu överklagat till 
Högsta domstolen 
och har förhoppning 
att de lämnar 
prövningstillstånd då 
målet har stort prejudikatsvärde. Älvräddarna har 
fått prövningstillstånd i Högsta domstolen i ett an-
nat mål, vilket kan leda till ny praxis som i så fall kommer gynna våra strömvatten  Antalet mål 
som vi deltar i, främst genom miljörättsjurist Sven Björck och generalsekreterare Christer Borg 
och ligger stadigt i storleksordningen 40-50 stycken. 
 
Övrigt 
Under året har ett antal debattartiklar skrivits, både egna och i samarbete med de övriga or-
ganisationerna i samarbetsgruppen. 
 
I övrigt har en stor del av arbetet handlat om dagliga kontakter med myndigheter, organisa-
tioner, politiker och engagerade medlemmar.  
 
ÄlvS är sedan början 2017 medlem i organisationen Waterkeeper Alliance (WA), med säte i 

Syn på huvudförhandling om Untra kraftverk i Dalälven.



USA. WA arbetar 
med vattenfrågor 
internationellt, 
och har medlem-
sorganisationer 
över hela världen, 
bland annat i Costa 
Rica, Nepal, Indien, 
Storbritannien 
m.fl. Syftet med 
medlemskapet, 
förutom att bygga 
nätverk internatio-
nellt. Christer Borg 
deltog på WA:s 
årskonferens 2017 
i Salt Lake City, och 
även 2018 i Buffalo. 

ÄlvS är engager-
ade i rörelsen Dam 
Removal Europe, 
med säte i Nederländerna. Under september 2018 
deltog 5 personer från föreningen på en 3-dagars konferens i Hudiksvall arrangerat av Dam 
Removal Europe. Vi har också fått uppgiften att vara kommunikationskanal för World Fish 
Migration Day 2020, vilken administreras och marknadsförs av delvis samma personer och 
organisationer som Dam Removal Europe. 

I samarbete med Älvräddarna Robertsfors har vi anställt Jari Toivanen som medlems- och 
webbshopansvarig. Jari arbetar från Robertsfors.

Ökad medvetenhet kring våra vattendrag
Sedan 1/1 2019 är projektet ”Ökad medvetenhet kring våra vattendrag” igång.
Projektet är möjliggjort tack vare beviljade medel från Postkodstiftelsen.
Arbetet sträcker sig över 2 år och syftar till att skapa en stabilare och bredare ekonomisk 
grund för ÄlvS. Den godkända projektplanens budget används till att avlöna en projektledare 
fram till slutet av år 2020 och innebär inget ekonomiskt stöd till det ordinarie arbetet.
Utöver det finns en del medel att använda för utrustning, resor och kommunikation för 
projektet.
Planen är att exponera ÄlvS och dess budskap mer målinriktat och även inför nya målgrupper. 
Avsikten är att locka fler till engagemang och medlemskap, allt för att framtidssäkra vår  
ekonomi. 
 
#Slutsnackat
Under Sportfiskemässan lanserades en ny satsning med namnet #slutsnackat. Meningen 
är att få fler engagerade genom att skänka pengar månadsvis till ett för varje år specificerat 
utrivningsprojekt av småskaligt vattenkraftverk. En förutsättning för att få vara med är att man 
är medlem i ÄlvS via autogiro. Till dags dato har vi ett hundratal personer som skänker pengar 
månadsvis till #slutsnackat.

Sportfiskemässan 2019



Tack för er sponsring
Sponsorskapet finns i olika nivåer, och oavsett vilken du väljer, ska du veta att din hjälp 
kommer att användas på ett sätt som gynnar alla som vill ha naturliga vattendrag kvar. 
Vatten orörda av vattenkraft, och restaurering av de som idag är påverkade eller förstörda. 
Vi ser fram emot er sponsring även för år 2020!

Silver 3.100 kr/år
Exponering på www.alvraddarna.se
Rätten att använda logotypen för Älvräddarnas vänner i egen marknadsföring/hemsida.
Exponering i form av logotyp i Fiskejournalen, Fiskefeber, Allt om Flugfiske och de digitala 
magasinen Magasin Fly Only och +MagazineFishEco
Exponering i form av logotyp i Älvräddaren - Älvräddarnas medlemstidning.
Exponering i form av logotyp på storbildstv på mässor.
Snyggt diplom att sätta upp på väggen i företagslokalen.
En snygg pin med sponsorloggan för att visa ditt stöd. (Extra pins går att köpa)
Prenumeration på tidningen Älvräddaren. Brons som ovan men utan logotyp, 1.600:-

Guld 10.000 kr/år
Samma innehåll som ovan men med större exponering i form av logotyp. Föreläsning eller 
utbidning av personal efter överenskommelse.

Huvudsponsor Enligt ök
Samma innehåll som ovan och särskild exponering som till exempel på väggarna i  
Älvräddarnas mässmontrar och där tillfälle ges. Föreläsning eller utbidning av personal eller 
kunder efter överenskommelse. Kan kombineras med sponsring av dammutrivningsprojekt 
efter överenskommelse. 



Emån oktober 2018


