2017-10-02

GRÖNA KVINNOR

YTTRANDE

Dnr M2017/01639/R

Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm
Yttrande över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft med förslag till ändrade
bestämmelser, Dnr M2017/01639/R
Gröna kvinnor yttrar sig över promemorian ur ett genusperspektiv. Vi har speciellt studerat frågan
om hur lokala näringar skulle kunna utvecklas om miljöhänsyn togs enligt miljöbalken i
Ångermanälven, Indalsälven, Luleälven och Ljusnan samt tillrinnande biflöden. Vi hade gärna sett
beräkningar av vad miljöhänsyn kan ge, inte bara kosta, för att hela landet ska kunna leva, utvecklas
och känna framtidstro.
Moderna miljövillkor ser till helheten, förutom Miljöbalk finns i dag riktlinjer för helhetstänkande i
Agenda 2030. Enligt vårt sätt att se inkluderar promemorian sju av de 17 olika globala målen. För att
förstå omfattningen i promemorians ensidiga gammeldags sätt att gå tillväga för att skriva fram
förslaget ger vi ett exempel:
Om det statliga Vattenfall ges i uppdrag att släppa tillbaka t ex 10m3/s, vilket är knappt 5 % av total
kapacitet, nedanför Letsi kraftverk i Lilla Luleälv under 3 år skulle det minska statens vinstuttag med
knappt 15 miljoner kr/år i minskad vinst av drygt en halv miljard vinst per år. Exemplet är hämtat från
lokala professionella mätningar och har använts för att försöka påverka politiken att styra om
Vattenfall.
Vad som inte räknats på är vad det skulle betyda i miljövinst, för mål 15 Bilologisk mångfald, för mål
5 jämställdhet, för mål 14 hav och marina resurser, för mål 8 anständiga arbetstillfällen och
ekonomisk tillväxt, för mål 12 hållbar produktion och konsumtion. Däremot är det lätt att förstå vad
lite vattenpåsläpp på 17 km torrlag älv kan betyda för bygdens skönhet, kapacitetsutveckling,
utveckling av lokala näringar med en omfattande produktionsbredd. Men ingen har räknat på det.
Regeringen bör pröva ett modernt, feministiskt anslag för utveckling av vattenkraft i hela landet med
start vid Letsi kraftverk i Lilla Luleälv.
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