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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

I Sverige kommer en stor del av elproduktionen från vattenkraftverk. I Lilla Luleälven 

finns Letsi vattenkraftverk som sedan dess etablering 1967 har medfört att Lilla Luleälven 

nedströms kraftverket nu delvis är helt torrlagd. Syftet med denna studie har varit att 

analysera huruvida det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt eller ej att släppa förbi en 

del av det vatten som nu passerar kraftverket för att återfå tillräckligt vattenflöde i den 

torrlagda älvfåran för att möjliggöra ett återställande av sportfiskevattnet nedströms Letsi 

kraftstation. Uppsatsen baseras på ekonomisk välfärdsteori där kostnader och intäkter har 

vägts mot varandra i en kostnads-intäktskalkyl. Värderingar av kostnader och intäkter 

baseras på andrahandsdata. Resultatet av studien visar att det ej skulle vara 

samhällsekonomiskt lönsamt att släppa på vatten i älvfåran. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

In Sweden a large part of the electricity production comes from hydroelectric power plants. 

In Lilla Luleälven, Letsi hydro electric power plant was established in 1967 and has 

resulted in a partly dried out river. The purpose of this study has been to analyse whether it 

would be social net beneficial or not to restore Lilla Luleälven between Letsi and 

Vuollerim. Special emphasis is given to the benefits from increased angling possibilities in 

the presently dry riverbed. The thesis is based on economic welfare theory where costs and 

benefits associated with an increased water flow have been weighed against each other in a 

cost-benefit analysis. Valuations of costs and benefits are based on secondary data. The 

result of the study indicates that it would not be socio-economic beneficial to restore Lilla 

Luleälven. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle är behovet av el stort för att kunna upprätthålla en hög produktion för 

industrin men även för att bibehålla olika välfärdsbehov som uppvärmda hus, kalla drycker 

och så vidare. Då det inte finns obegränsat med naturresurser på jorden måste 

mänskligheten hushålla med dessa (Brännlund, Kriström, 1998). Elektricitet produceras i 

Sverige på ett antal olika sätt, där ett av de mest miljövänliga alternativen är elproduktion 

via vattenkraftverk (Elforsk, 2006). Trots sin miljövänlighet medför även ett 

vattenkraftverk inverkan på den närliggande miljön. Ett kraftverk stoppar upp vattnets 

flöde helt eller delvis genom konstruktionen av dammar. Både internationellt och inom 

landet har frågan om fortsatt utbyggnad mer och mer kommit att bli en fråga om att avväga 

den ekonomiska nyttan gentemot utbyggnadens inverkan på miljön (Sundborg, 1977). 

Även med tanke på att Sverige skall uppfylla 16 olika miljömål, varav ett kallas levande 

sjöar och vattendrag, är det viktigt att behålla och återställa naturmiljöer 

(Prop.2000/01:130). Enligt Sveriges Riksdag lyder miljömålet levande sjöar och 

vattendrag som följer: 

 

”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. 

Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.” 

(Prop.2000/01:130, sidan 90) 

 

I Norrbotten finns ett stort antal vattenkraftverk varav 10 är belägna i Stora Luleälven och 

5 i Lilla Luleälven. Ett av kraftverken i Lilla Luleälven är Letsi vattenkraftverk, vilket 

sedan dess etablering år 1967, har medfört att Lilla Luleälven från Letsi ned till Vuollerim, 

där de båda älvarna möts och övergår i Luleälven, nu delvis är torrlagd till följd av den 

damm som konstruerats. Till följd av Sveriges miljömål har olika intressegrupper väckt 

frågan huruvida det skulle vara möjligt att återställa vattenflödet i den nu torrlagda 

älvfåran. Effekten av att släppa på vatten skulle delvis bli att det skulle vara möjligt att 
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bedriva sportfiske och andra fritidsaktiviteter som av naturliga skäl varit begränsade. Ett 

förslag, utan bred förankring vare sig politiskt eller företagsekonomiskt, är det hypotetiska 

Letsi-projektet, viket skulle innebära att vatten släpps förbi Letsi kraftverk för att skapa ett 

vattenflöde som möjliggör sportfiske i den nu torrlagda älvfåran. Genom att å ena sidan 

släppa på vatten i älvfåran skulle fisket av laxöring kunna återställas och återskapa vissa 

naturmiljöer som förlorades när dammen byggdes, samtidigt som det å andra sidan skulle 

innebära att viss elproduktion går förlorad. Innan ett projekt av denna typ skall genomföras 

måste den samhällsekonomiska nettoeffekten analyseras. Eftersom det är svårt att sätta ett 

pris på en naturresurs, exempelvis hur mycket ett flöde i en älvfåra är värt, måste värdet av 

den el som härrör från vattenkraften vägas mot värdet av återställandet av älven. Trots att 

det är svårt att göra en värdering av vad exempelvis ett bevarande av ett naturområde är 

värt, så är det bättre att göra en icke fullständig värdering än att inte göra någon värdering 

alls, då en utebliven värdering kan tolkas som att naturområdet inte har något värde alls 

trots att så inte är fallet (Brännlund och Kriström, 1998).  

 

Samhällets värde av sportfiske är odiskutabelt eftersom det är en fritidssysselsättning utan 

ekonomiskt vinstsyfte och en viktig källa till rekreation, där fiske efter öring och lax i 

rinnande vatten har högst rekreationsvärde (se exempelvis Temanord, 2000).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera om det är samhällsekonomiskt lönsamt eller ej att 

återställa sportfiskevattnet i Lilla Luleälven nedströms Letsi kraftstation. 

 

1.3 Metod 

För att kunna besvara studiens syfte måste hänsyn tas till värderingar av vissa variabler för 

att en analys skall kunna genomföras. Värderingarna bygger på andrahandsdata från 

tidigare studier. Modellen som används för analysen är en kostnads-intäktskalkyl (cb-

kalkyl), vilken är en neoklassisk värderingsmetod. I denna cb-kalkyl ställs kostnader och 

intäkter med att återställa fiskevattnet nedströms Letsi kraftstation mot varandra. 

 

1.4 Avgränsning 

Det finns givetvis en mängd effekter av att släppa på vatten i en tidigare torrlagd älvfåra. 

Vi har dock i ett inledande arbete valt att endast titta på effekterna med utgångspunkt från 

sportfiske. Att använda termen sportfiske kan innebära problem då även till exempel 
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husbehovsfiske kan ingå i ett sportsammanhang. Tillägg måste därmed göras angående 

vilka redskap som får användas, tiden som läggs på fisket samt hur stor fångsten får vara. 

Den definition av sportfiske som används i denna uppsats är fiske med handredskap (spö, 

lina och krok), i samband med sport, rekreation, fritid och begränsad fångst (till exempel 

det som behövs för kvällens middag). Termen sportfiske skulle kunna bytas ut mot 

spöfiske eller handredskapsfiske, men då de flesta tidigare studier använder termen 

sportfiske så kommer denna term användas även i denna uppsats, dock med de 

begränsningar som nämnts ovan.  

 

1.5 Disposition 

Den resterande delen av uppsatsen är disponerad som följer. I kapitel två beskrivs det valda 

studieområdet, vilket innebär en geografisk beskrivning av området rörande Letsi-projektet 

samt en beskrivning av hur vattenkraft fungerar och dess påverkan på omkringliggande 

miljö. Vidare beskrivs och definieras sportfiske. Kapitel tre behandlar den teoretiska 

referensramen som ligger till grund för analysen. Det fjärde kapitlet beskriver de kostnader 

och intäkter som följer av projektet. Kapitlet avslutas med en kalkyl av dessa kostnader 

och intäkter. I kapitel fem analyseras de resultat som framkommit i kapitel fyra samt även 

förslag på vidare forskning.  
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Kapitel 2 

LILLA LULEÄLVEN, INNEBÖRDEN AV VATTENKRAFT SAMT 

SPORTFISKETS SAMHÄLLSNYTTA 

 

 

 

 

Detta kapitel ger en överblick över vilket geografiskt område projektet är tänkt att gälla. 

Kapitlet innehåller även en beskrivning av hur ett vattenkraftverk fungerar samt dess 

effekter på kringliggande miljö, växt- och djurliv. Slutligen definieras termen sportfiske.  

 

2.1 Platsen för projektet 

Luleälven är en fjällälv som rinner i Norrbottens län och mynnar ut i Bottenviken vid 

Luleå. Älven är 450 kilometer lång och har ett avrinningsområde på ca 25 000 km2, vilket 

kan jämföras med Norrbottens läns landareal som är ca 98 000 km2 (Länsstyrelsen, 2005). 

Källflödena består av Stora Luleälven och Lilla Luleälven. Älven har 15 kraftverk och är 

därmed den älv som producerar mest el i Sverige, ca 13 000 gigawattimmar (GWh) per år, 

vilket år 2004 motsvarade ca 22 % av den totala älvproduktionen i landet (Svensk Energi, 

2006). Älven är nästan helt avtrappad, det vill säga den har stegvis minskat i omfattning på 

grund av de 16 dammarna från Ritsem i Stora Luleälven och Seitevare i Lilla Luleälven till 

mynningen vid Luleå. Luleälven har med sina 515 m3/s den näst högsta 

medelvattenföringen i Sverige (Nationalencyklopedin, 1993). 

 

Lilla Luleälven möter Stora Luleälven i Vuollerim som ligger i Jokkmokks kommun, 

vilken till ytan är Sveriges näst största kommun med cirka 5 500 invånare (Jokkmokk, 

2006). I Jokkmokk är 4 av Sveriges 8 nationalparker belägna nämligen Sarek, Padjelanta, 

Stora Sjöfallet och Muddus, kommunen har även 19 naturreservat. Vuollerim ligger cirka 

40 kilometer söder om Jokkmokk. Vuollerims första nybygge anlades 1756 och bygden 

utvecklades till ett centrum för jordbruk med laxfiske som en viktig binäring. I mitten av 

1900-talet anlades vattenkraft i samhället vilket förde med sig att samhället ändrades från 

ett jordbrukssamhälle till ett vattenkraftssamhälle med en sexdubblad befolkningsökning 

(Vuollerim, 2006). Den kraftiga befolkningsökningen har avstannat och 

befolkningsmängden i Vuollerim uppgår nu till drygt 900 personer (Post & Telestyrelsen, 

2006). 
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Letsi vattenkraftverk är ett underjordiskt kraftverk som ligger i Lilla Luleälven, 13 

kilometer norr om Vuollerim. År 1967 togs vattenkraftverket, som ägs av Vattenfall AB, i 

drift. Kraftverket genomgår nu renoveringar för att öka livslängden på kraftverket. 

Effekten är 490 megawatt (MW) och elproduktionen 1,8 terawattimmar (TWh) per år. 

Fallhöjden som är på 136 meter har skapats genom en tunnel från Lilla till Stora Luleälven 

(Nationalencyklopedin, 1993). Då vattnet från Letsimagasinet har passerat kraftverket leds 

det sedan genom 6 kilometer långa tunnlar ut i Stora Luleälven (Vattenfall, 2006d). I 

samband med kraftverkets etablering dämdes stora delar av Lilla Luleälven upp till vad 

som nu är Letsi vattenmagasin. Detta har medfört att stora delar av Lilla Luleälven nu är 

helt torrlagda. Den sträcka av Lilla Luleälven som är helt torrlagd är sträckan nedströms 

Letsimagasinet och vidare mot Vuollerim (Se figur 1). Denna sträcka är torrlagd sånär som 

på två spegeldammar1, vilka vardera är cirka 150 meter långa (Vattenfall, 2006d). 

 

 

Figur 1: Karta över den aktuella delen av lilla Luleälven 

Källa: Eniro (2006). 

                                                 
1 En spegeldamm är en damm som är bildad för att i förskönande syfte skapa en vattenspegel, det vill säga en 
lugn vattenyta, i en annars helt eller delvis torrlagd fåra i ett vattendrag (Nationalencyklopedin, 1993). 
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2.2 Vattenkraft 

I Sverige räknas vattenkraften, näst efter skogen och malmen, som en av de mest 

betydelsefulla naturtillgångarna (Vedung och Brandel, 2001). Ett vattenkraftverk fungerar 

på så sätt att det utnyttjar en älvs fallhöjd och vattenflöde för att generera el. Vattnets 

lägesenergi mellan två nivåer utnyttjas för att skapa elektricitet. Det vatten som strömmar 

från en högre till en lägre nivå passerar en turbin och får turbinaxeln att börja rotera. 

Turbinen driver i sin tur en generator där elektriciteten genereras. Dammar byggs för att 

öka fallhöjden och för att kunna lagra vatten i magasin för framtida förbrukning. Genom 

dammarna skapas stora vattenmagasin där lägesenergin lagras, och sedan kan 

elproduktionen anpassas efter det aktuella elbehovet. En reglerad älv kontrolleras med 

hjälp av vattendomar2 som begränsar tappningen. Vattendomar fastställer gränser för 

vattennivåer och vattenflöden i varje magasin. Användningen av vattnet planeras således 

mycket noga, bland annat genom mätning av snötäcket för att få reda på hur stora 

vattenmängder som kan komma när snön börjar smälta (Vattenfall, 2006c). 

 

Vattenkraft är en ren och förnybar källa för energi. Vattenkraft innebär låga utsläpp och 

har en mycket liten klimatpåverkan (Elforsk, 2006). Det finns trots detta vissa nackdelar 

med vattenkraftverk Då ett kraftverk etableras och en älv byggs ut påverkas den 

omkringliggande miljön. Elbehovet varierar under dygnet och året och därmed anpassas 

och regleras det naturliga vattenflödet i älven efter det aktuella behovet av el. Vattnet till 

och från ett kraftverk leds ibland i långa tunnlar och detta kan leda till att vattnet i en 

älvfåra minskar eller försvinner helt. Då en älv blir helt torrlagd förloras lekplatser för 

vandrande fiskarter såsom lax och öring (Vattenfall, 2006a). 

 

Andra förändringar som kan uppstå då ett kraftverk byggs och vattennivån i en älv ändras 

är att växter och djur som lever i strandzonen påverkas då stränderna kan förlora stor del av 

sin biologiska rikedom, vilket försvårar sökandet av föda för exempelvis de fiskar som 

lägger rom i strandzonen (Vattenfall, 2006b). Vidare påverkas olika fiskarter olika mycket. 

Öring är en fiskart som vanligen minskar då vattenflödet regleras, även den del av älven 

som ligger nedanför kraftverket påverkas. Strömlevande arter påverkas negativt medan 

                                                 
2 Vattendomar krävs när ett vattendrag regleras genom exempelvis en kraftstation. Vattendomar avgör 
vattennivån, dämningsgränser och hur mycket vatten som skall tappas. Domar i vattenmål avgörs av någon 
av landets miljödomstolar, vilka tar hänsyn till bland annat miljöpåverkan av till exempel kraftverk 
(Länsstyrelsen, 2000).  
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växter och djur som trivs i lugnare vatten ökar (ibid.). Detta förutsatt att det finns ett visst 

flöde kvar i älven, vilket ej gäller i Lilla Luleälven nedströms Letsi kraftverk. De växter 

och djur som lever i strandområdet och är beroende av årliga översvämningar kommer att 

försvinna eller minska kraftigt då vattenflödet minskar eller uteblir. Detta på grund av att 

vårfloden uteblir då ett kraftverk stoppar upp vattnet. För laxfiskar påverkas 

vandringsvägarna av kraftverk och dammbyggnader. Detta är dock ett problem som i viss 

mån kan lösas genom byggande av laxtrappor (ibid.). Figur 2 visar hur etablerandet av 

Letsi vattenkraftverk har påverkat älvfåran nedströms kraftverket. Älvfåran ser ut så hela 

vägen ned till Vuollerim sånär som på de två spegeldammar som nämndes tidigare.  

 

 

Figur 2: Den torrlagda älvfåran vid Letsi vattenkraftverk 

Foto: Sofia Johansson 

 

2.3 Definition av och nytta med sportfiske 

Vår definition av sportfiske följer i stort den definition som görs i Temanord (2000). 

Sportfiske definieras som fiske med spö och lina. Vårt tillägg till denna definition är att 

fisket ej skall ske för ekonomisk vinning utan endast för privat bruk. Detta tillägg görs för 

att tydligt avgränsa sportfiske till att gälla en fritidsverksamhet, något en individ ägnar sig 

åt av intresse snarare än för att tjäna pengar. Sportfiske skiljer sig således från yrkesfiske 
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och husbehovsfiske genom användandet av redskap då de senare använder redskap som 

skall ge en stor fångst, samt genom att ett ekonomiskt vinstsyfte saknas bland sportfiskare. 

 

Vid sportfiske har fisket ett större värde än enbart fångstvärdet. Det totala ekonomiska 

värdet av en naturresurs delas i allmänhet upp i tre delar, ett brukarvärde (användarvärde), 

ett optionsvärde (värdet av att kunna använda naturresursen i framtiden) och ett 

existensvärde (icke-användarvärde) (Brännlund och Kriström, 1998). Brukarvärdet 

definieras som den nytta en enskild individ har av att direkt bruka en resurs, till exempel 

rekreationsupplevelsen som är sammankopplad med fiske, svampplockning och så vidare. 

Det handlar här om varor och tjänster som inte är prissatta på en marknad. Optionsvärdet 

innebär istället att individen värderar möjligheten att kunna bruka naturresursen i 

framtiden. Existensvärde i sin tur syftar på hur en individ värderar bevarandet av en 

naturresurs, trots att personen i fråga inte själv direkt tänkt bruka naturresursen. Bevarandet 

av en utrotningshotad art kan vara ett exempel på ett existensvärde. Det handlar här om att 

en individs betalningsvilja utgörs av dess omtanke om nuvarande samt kommande 

generationer (ibid.). 

 

För att uppskatta det totala ekonomiska värdet på en naturresurs används ofta olika 

ekonomiska värderingsmetoder. Exempel på sådana metoder är betingad värdering 

(Contingent Valuation Method, CVM) och resekostnadsmetoden (Travel Cost Method, 

TCM). Betingad värdering är en metod som baseras på en intervju eller en enkät där den 

förfrågade får ta ställning till en tänkt förändring av en resursanvändning och värdera 

denna. I värderingen frågas antingen hur stor betalningsviljan är eller så ställs en fråga om 

minsta önskade kompensation för förändringen. Med hjälp av intervjuer eller enkäter 

skapar man en hypotetisk marknad för att direkt få fram betalningsviljan för en naturresurs 

(Brännlund och Kriström, 1998). Resekostnadsmetoden bygger på teorin att ju mer en 

individ är villig att betala för att besöka en viss plats desto högre värderar individen den 

upplevelsen (ibid.). Rent praktiskt delas området som ska studeras upp i mindre zoner och 

sedan räknas konsumentöverskottet ut i varje zon (ibid.). Denna värderingsmetod 

exponerar individernas preferenser då utgifterna redan är betalda när studien görs (Paulrud, 

2004). Resekostnadsmetoden har både för- och nackdelar, den är till exempel billig att 

utföra men det är svårt att sätta ett värde på den tid som används för resan, trots detta är 

resekostnadsmetoden den mest använda värderingsmetoden för att värdera rekreation i 

allmänhet och då speciellt rekreation från vattenupplevelser (ibid.).  
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En fisk som fångats genom sportfiske är mer värd än om samma fisk hade fångats vid 

yrkesfiske. Då en lax tas vid sportfiske blir dess värde cirka 10 till 30 gånger större än om 

den tagits vid yrkesfiske. Detta extra värde är det värde fisken betingar i form av 

rekreation, hälsa med mera (Norling, 2003). Sportfiske kan vara både fysiskt (vandra, ro, 

kasta, röra på sig), psykiskt (naturupplevelser, rekreation och spänning), socialt 

(familjegemenskap, eller att umgås med vänner), och medicinskt (hälsofrämjande i form av 

minskad stress) stimulerande.  

 

Enligt Norling (2003) är det drygt 3 miljoner av den svenska befolkningen som fiskar på 

sin fritid varav cirka 90 procent av dessa är sportfiskare. Antalet av befolkningen som 

sportfiskar är större i norra Sverige jämfört med södra delen av landet.  
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Kapitel 3 

TEORI OCH METOD 

 

 

 

 

I följande kapitel behandlas den teori som skall användas för att utföra analysarbetet i 

uppsatsen. Definitioner görs om vad välfärd innebär och hur det mäts. Kapitlet förklarar 

även den struktur en cb-kalkyl bygger på. 

 

3.1 Välfärdsteori 

Välfärdsteori kan sägas vara läran om hur hög välfärden är för medborgarna i ett samhälle, 

med andra ord hur tillfredställda medborgarna är givet deras preferenser. För att kunna 

mäta om ett samhälle har hög välfärd måste först termerna samhälle och välfärd definieras. 

Samhälle brukar ofta definieras som den offentliga sektorn eller staten i folkmun men i 

detta sammanhang menas alla medborgare i en nation eller i hela världen. Begreppet 

välfärd kan definieras på olika sätt som nedanstående del av detta kapitel kommer att visa 

(Mattsson, 1988). 

 

Det första sättet att definiera välfärd kallas Pareto-kriteriet och denna metod har blivit 

namngiven av sin skapare, den italienske sociologen och ekonomen Pareto. Enligt detta 

kriterium befinner sig ett samhälle i ett optimalt läge om en förändring till det bättre för en 

individ ej kan ske utan att göra det sämre för en annan individ. En Pareto-sanktionerad 

åtgärd innebär att åtgärder som ökar välfärden för en individ kan ske utan att samtidigt 

försämra välfärden för en annan individ. 

 

För att tydliggöra, antag ett samhälle med två individer, individ A och individ B. Deras 

maximala nytta är punkterna x2 respektive y2 i figur 3 nedan. Om vi befinner oss i någon 

utav dessa punkter innebär det att den ena individens nytta är maximerad medan den andra 

individen inte erhåller någon nytta alls. Linjen som löper mellan dessa punkter åskådliggör 

alla möjliga kombinationer av maximal nytta för en individ givet den andra individens 

nyttonivå. Denna linje kallas för nyttomöjlighetsfronten. Detta innebär att om individ A 

skulle erhålla en nyttoninvå motsvarande x0 är den maximala nyttan för individ B 

följaktligen y1. I detta exempel antas att alla produktionsfaktorer är givna i inledningsfasen 
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men på sikt kan dessa faktorer förändras och förbättras vilket skapar möjlighet för ökad 

produktion. En ökad produktion medför att högre nyttonivåer kan nås för individerna A och 

B. Dessa möjligheter till ökade nyttonivåer innebär att nyttomöjlighetsfronten i figur 3 

skulle röra sig mot nordost. Om vi istället antar en situation där vi befinner oss i ett läge 

som inte ligger på nyttomöjlighetsfronten som i punkten x0,y0, innebär alla förändringar 

som går mot nordost högre välfärd för samhället. Det innebär vidare att alla förändringar 

som sker till den skuggade triangeln är Pareto-sanktionerade och att alla förändringar som 

sker mot en annan riktning inte är det. 

 

 

 

Figur 3: Pareto-kriteriet 

Källa: Mattsson (1988) samt egen bearbetning 

 

Ett annat sätt att definiera välfärd är Hicks/Kaldor-kriteriet som skapades av ekonomerna 

Hicks och Kaldor i slutet av 1930-talet. Detta kriterium uppkom som ett försök att 

vidareutveckla Pareto-kriteriet. Vidareutvecklingen innebär att förändringar som leder till 

ökad nytta för en individ samtidigt som de minskar en annan individs nytta, kan accepteras 

under en förutsättning. Denna förutsättning är att den individ som vinner på förändringen 

skall kunna kompensera individen som förlorar och fortfarande ha ett överskott kvar. Om 

den förutsättningen uppfylls skall förändringen genomföras. Kompensationen från 

vinnaren till förloraren är tänkt att ske genom en klumpsummeöverföring för att ej påverka 

ekonomin i övrigt. Att en kompensation faktiskt sker är inte ett nödvändigt villkor i detta 

kriterium, kravet ligger istället i det faktum att det skall vara möjligt att genomföra en 

kompensation. Hicks/Kaldor-kriteriet tar därför ingen hänsyn till hur fördelningen av 

vinster och kostnader blir i samhället efter olika förändringar. 
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Antag att det liksom i Pareto-kriteriet existerar ett samhälle med två individer, individ A 

och individ B och samma typ av graf används, dock med några förändringar. Antag vidare 

att utgångspunkten är x i figur 4. Vad skulle då en förändring till punkten y innebära? En 

sådan förändring skulle medföra en förbättring för individ B men samtidigt en försämring 

för individ A. Antag sedan att förbättringen för individ B är av sådan omfattning att den 

kan kompensera individ A’s försämring och fortfarande erhålla en vinst. En sådan 

kompensation skulle leda till läget z där individ A har samma nyttonivå som innan 

förändringen men individ B’s nyttonivå har ökat. Villkoret för att den aktuella 

förändringen skall genomföras är att kompensation från vinnaren till förloraren faktiskt 

sker. Hicks/Kaldor-principen hävdar att punkt y är bättre än utgångspunkten x eftersom att 

z innebär högre välfärd än x enligt Pareto-kriteriet då z kan nås genom y. Om ett antagande 

istället görs att det sker en förändring till punkten y’ sker en förbättring för individ A och 

en försämring för individ B. Om individ A i detta fall skulle kompensera individ B för dess 

försämring skulle en förflyttning ske till punkten z’. I den punkten har individ A erhållit en 

lägre nyttonivå än tidigare efter sin kompensation till individ B som fortfarande har samma 

nyttonivå som vid punkt x. Slutsatsen som kan dras av detta är att punkten x är ett bättre 

läge än punkten z’ men punkten z är ett bättre läge än punkten x vilket betyder att 

förändringen som leder till z ska genomföras. 

 

 

 

Figur 4: Hicks/Kaldor-kriteriet 

Källa: Mattsson (1988) samt egen bearbetning 
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Det tredje sättet att definiera välfärd kallas Littles kriterium och presenterades på 1950-

talet av en engelsk ekonom vid namn I M D Little. Little var av åsikten att ett dubbelt test 

skulle genomföras för att säkerställa att en korrekt definition av välfärdsförändringar skulle 

kunna göras. Det första testet gick ut på att undersöka om den aktuella förändringen skulle 

innebära en välfärdsökning enligt Hicks/Kaldor-kriteriet. Det andra testet skulle undersöka 

om den aktuella förändringen medförde att fördelningen av vinster och kostnader i 

samhället blev jämnare, med andra ord om välfärdsfördelningen blev bättre. Hur det skulle 

avgöras om välfärdsfördelningen förbättrades ger Little inga direktiv om utan menade att 

det skulle lösas inom politiken. 

 

Ingen av dessa tre metoder att definiera välfärd utesluter de andra utan är 

vidareutvecklingar av varandra eftersom alla bygger på Pareto-kriteriet. I cb-kalkyler 

används Hicks/Kaldor-kriteriet ofta som utgångspunkt för att förklara välfärdsförändringar 

(Mattsson, 1988). 

 

3.2 Diskontering 

Begreppet diskontering innebär att ett nuvärde av framtida kostnader och vinster räknas ut, 

med andra ord kan diskontering kallas för en bakvänd form av ränta. Exempel på när 

diskontering behövs är när en investering görs som har kostnader och vinster i framtiden.  

 

Antag att en investering görs idag i ett vattenkraftverk, vilket skulle innebära framtida 

vinster av elproduktion men samtidigt framtida kostnader som underhåll och drift av 

vattenkraftverket. Diskontering måste användas när utvärderingar görs av projekt som 

sträcker sig långt fram i tiden vilket ofta är fallet med cb-kalkyler. Skälet till att det för 

aktörer spelar roll när i tiden kostnader och vinster inträffar är att aktörerna kräver 

kompensation för att skjuta upp sin konsumtion till framtiden. Med enklare ord innebär det 

att aktörerna vill ha intäkterna nu och kostnaderna långt fram i tiden. Om posterna i en cb-

kalkyl är angivna i fasta priser behövs en real diskonteringsränta för att få fram nuvärdet på 

alla poster. Är priserna istället angivna som rörliga med hänsyn till inflation krävs det en 

nominell diskonteringsränta för att beräkna nuvärden. Diskonteringsräntan kan ha olika 

värden vilket ger olika resultat. 

 

För att tydliggöra vilka effekter olika diskonteringsräntor har antag ett projekt där en 

investering i ett vattenkraftverk görs vilket genererar intäkter på 100 SEK per år och 
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kostnader på 100 SEK. Tiden som vattenkraftverket antas vara i drift är 10 år och vidare 

antas en diskonteringsränta på 5 %. Den generella formel som används för att räkna ut ett 

nuvärde med hjälp av diskonteringsränta visas i ekvation (1) nedan där r betecknar 

diskonteringsräntan i procent, n tiden i år och p intäkterna eller kostnaderna från ett 

projekt. NPV betecknar netnuvärde vilket innebär vad den aktuella intäkten eller kostnaden 

är värd idag. 

 

( )nr

p
NPV

+
=

1
     (1) 

 

En positiv diskonteringsränta innebär att nuvärdet av en vinst är värt mindre än den 

framtida vinsten. Används siffrorna ovan i ekvation (1) skulle det innebära att en intäkt på 

100 SEK om 10 år är värt ungefär 61 SEK idag. Handlar det istället om en kostnad med 

positiv diskonteringsränta får det till följd att en kostnad som ligger i framtiden är högre i 

nuvärde än den skulle vara i framtiden. Med siffrorna från exemplet innebär det att en 

kostnad på 100 SEK idag bara är en kostnad på ungefär 61 SEK i framtiden.  

 

Är diskonteringsräntan istället negativ beror det på att en produktionsminskning i 

framtiden är att vänta. Effekterna blir då de omvända, en negativ diskonteringsränta och en 

framtida vinst ger ett högre nuvärde på intäkten än vad det framtida värdet är. För att 

återgå till exemplet skulle det betyda att en vinst på 100 SEK om 10 år med en 

diskonteringsränta på 5 % är värt 167 SEK i nuvärde. En kostnad kombinerat med en 

negativ diskonteringsränta skulle istället, om samma sifferexempel används, innebära att 

en kostnad på 100 SEK i nuvärde skulle bli en kostnad på 1 167 SEK i framtiden.  

 

Det är även möjligt att det inte existerar någon diskonteringsränta vilket beror på att det är 

av liten betydelse när i tiden kostnader och vinster inträffar. Enligt sifferexemplet ovan 

betyder det att intäkten respektive kostnaden är 100 SEK oavsett när i tiden det inträffar. I 

cb-kalkyler görs ofta antagandet att diskonteringsräntan är positiv då det verkar stämma för 

den typ av ekonomier som studierna görs i (Mattsson, 1988). 

 

3.3 Kostnads-intäktskalkyl 

En cb-kalkyl kan ha många olika utseenden men det finns ett antal huvudsteg som alltid 

inkluderas i kalkylen för att ge den en tydlig struktur. Den struktur som kommer att följas i 
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denna uppsats är baserad på Mattsson (1988). Det första steget innebär att tydligt definiera 

projektet som skall genomföras och även under vilka förutsättningar kalkylen skall 

genomföras. Om det tänkta projektet till exempel är att bygga ut busslinjenätet i en stad 

måste det också preciseras vilken turtäthet som är tänkt. För att kunna göra en relevant 

jämförelse av ett tilltänkt projekt måste det finnas ett objekt för jämförelse. Det objektet 

brukar kallas för ett nollalternativ vilket kalkylen hela tiden relateras till. Nollalternativet 

kan bestå av olika förutsättningar som det läge samhället befinner sig i innan 

genomförelsen av det tilltänkta projektet eller ett annat projekt som är konkurrerande med 

det tilltänkta projektet. Vilket läge som används som nollalternativ är av marginell 

betydelse, det som däremot är av vikt är att det valda nollalternativet konsekvent används i 

hela kalkylen för jämförelse. 

 

För att gå vidare med cb-kalkylen måste alla effekter för medborgarna som det tilltänkta 

projektet medför identifieras. Om skog avverkas för att bygga hus på ett markområde där 

skogen tidigare fanns kan effekterna vara att ytan med skogsmark minskar inom ett område 

men samtidigt kan det innebära att bostadsbristen minskar. Vissa av effekterna som ett 

projekt medför kan enbart innebära omfördelningar inom samhället och räknas då ej som 

kostnader eller vinster för samhället. Exempel på sådana omfördelningar är projekt som 

leder till en viss arbetslöshet inom en sektor men samtidigt skapar nya arbeten i en annan 

sektor. 

 

När alla relevanta effekter är identifierade skall dessa värderas och kvantifieras för att 

kunna användas i en cb-kalkyl. Vissa effekter kan vara relativt enkla att värdera och sätta 

ett pris på om det existerar ett marknadspris som till exempel vad det kostar att plantera in 

fisk i ett vattendrag. Då det däremot ej finns något marknadspris att tillgå kan det bli 

svårare att ta fram ett användbart värde till en cb-kalkyl. Exempel på variabler som det kan 

vara svårt att få fram värden på är naturen samt rekreationsvärdet av sportfiske. Det finns 

även värden som inte är möjliga att kvantifiera och värdera vilket leder till att en 

beskrivning med till exempel bilder av effekten i fråga får räcka i en kalkyl. 

 

Efter att alla effekter har blivit värderade tillkommer ett nytt problem, nämligen när i tiden 

de olika kostnaderna och vinsterna inträffar. För att komma till bukt med detta problem 

används en diskonteringsränta för att få fram nuvärdet av alla effekter. När nuvärdet av alla 

effekter är beräknade är det därefter möjligt att få fram ett resultat från cb-kalkylen som 
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visar om det tilltänkta projektet är samhällsekonomiskt lönsamt eller ej. För att besluta om 

det krävs en beslutsregel som visas i ekvation (2) nedan. Där betecknar b intäkterna från 

det tilltänkta projektet och c kostnaderna från det tilltänkta projektet. 

 

0>∑−∑ cb     (2) 

 

Enligt den här beslutsregeln skall det tilltänkta projektet genomföras om summan av 

intäkterna minus summan av kostnaderna är större än noll.  

 

För att analysera osäkerhet med inkluderade såväl som icke inkluderade variabler görs en 

känslighetsanalys. I känslighetsanalysen diskuteras hur osäkerheten på de olika variablerna 

kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. Beslutsfattarna i olika projekt är ofta intresserade 

av hur kostnaderna och vinsterna av ett tilltänkt projekt fördelas mellan olika 

samhällsgrupper vilket gör att många cb-kalkyler även innehåller en fördelningsanalys. 

Andra faktorer som kan vara av vikt i en cb-kalkyl kan vara om det finns begränsningar av 

politisk natur som till exempel krav på hög sysselsättning eller positiv bytesbalans.  
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Kapitel 4 

KOSTNADER OCH INTÄKTER ASSOCIERADE MED LETSI-PROJEKTET 

SAMT TILLÄMPNING AV KOSTNADS-INTÄKTSKALKYL 

 

 

 

 

Detta kapitel visar de kostnader och intäkter som skulle följa om Letsi-projektet, det vill 

säga återställandet av fiskevattnet nedströms Letsi kraftstation, skulle genomföras. De 

olika kostnaderna och intäkterna definieras och värderas för att sedan ställas upp i en cb-

kalkyl. 

 

4.1 Kostnader och intäkter som följer av ett återställande av fiskevattnet nedströms 

Letsi kraftstation 

 

4.1.1 Kostnader 

Den huvudsakliga kostnaden som uppstår om Letsi-projektet skulle genomföras är minskad 

elproduktion från Letsi vattenkraftverk. Med minskad elproduktion menas i denna uppsats 

det hypotetiska intäktsbortfallet som uppstår om 10 m3 vatten per sekund släpps ut i 

älvfåran utan att först passera turbinerna i kraftverket. Minskad elproduktion skulle 

innebära att Vattenfall förlorar intäkter från försäljning av el. Dessa data presenteras i 

nedanstående delkapitel.  

 

En annan kostnad som är relevant i sammanhanget är inplantering av fisk i Lilla Luleälven. 

Fisk måste inplanteras för att göra det möjligt att delvis återställa naturen som den såg ut 

innan kraftverket byggdes. Även för denna kostnad kommer andrahandsdata att användas. 

Hur omfattande denna kostnad blir beror på hur mycket fisk som måste planteras in och 

under hur lång tid inplanteringen måste ske för att skapa ett bestående fiskbestånd.  

 

4.1.2 Intäkter 

Den huvudsakliga intäkten av att släppa på vatten i den nu torrlagda älvfåran består av de 

intäkter som följer av den fiskeriverksamhet som möjliggörs, varav rekreationsvärdet av 

sportfiske är den största delen. Rekreationsvärde är en intäkt som är svår att värdera då den 

inte har någon egentlig prislapp för just Lilla Luleälven eller någon annanstans för den 
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delen. En ytterligare intäkt som följer av fiskeriverksamhet är försäljning av fiskekort, 

vilken också inkluderas i analysen.  

 

4.2 Avgränsningar samt antaganden 

Syftet med denna uppsats är att skatta intäkter och kostnader, därför kommer egna 

värderingar av exempelvis hur högt värdet av rekreationsfiske är ej att genomföras. Denna 

begränsning görs främst utifrån ett tidsperspektiv. Istället kommer redan förekommande 

värderingar av exempelvis sportfiskets rekreationsvärde och kostnaden för inplantering av 

ny fisk att användas. Även på kostnadssidan kommer befintliga data att användas.  

 

Minskad produktion av el från vattenkraft innebär att elförsörjningen måste kompenseras 

genom antingen andra källor för elproduktion inom landet eller importeras från utlandet. 

Dessa andra källor för vattenkraften kan vara mindre miljövänliga än vattenkraft och 

eventuellt ge upphov till externa effekter som inte förekommer då vattenkraft används. De 

externa effekter som kan uppstå av annan produktion kommer ej att tas med i denna cb-

kalkyl. Det är dock viktigt att vara medveten om att detta skulle kunna ge upphov till 

ökade externa kostnader, vilket skulle kunna rättfärdiga ett motstånd gentemot att släppa 

på vatten i älven. Under den tid som älvfåran har varit torrlagd har ett nytt växt- och djurliv 

som trivs i den miljön hunnit etablera sig. I och med återställandet av fiskevattnet skulle 

deras miljö förstöras, vilket skulle kunna innebära en kostnad för samhället. Detta är dock 

en kostnad som ej kommer att tas med i denna cb-kalkyl. 

 

Intäkter som sportfisket medför, förutom rekreationsvärdet, är möjligheten till ökad turism 

vilket i sin tur skulle kunna leda till ökade arbetstillfällen inte bara kring fisket utan även i 

samhällena i närheten av Lilla Luleälven. Detta på grund av att turisterna måste ha mat, 

bensin med mera.  

 

Denna cb-kalkyl kommer enbart att behandla ett klart begränsat område, nämligen Lilla 

Luleälven nedströms Letsi vattenkraftverk fram till Vuollerim vilket betyder att studien 

enbart gäller en 13 km lång sträcka. Om fiskevattnet nedströms Letsi kraftstation skulle 

återställas antas att det där kommer att bedrivas så kallat troféfiske, det vill säga att den 

fisk som fångas där är av högt värde rekreationsmässigt (Paulrud, 2004; Ojanlatva, 2006) 
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Tidsperioden i denna cb-kalkyl är begränsad då det är omöjligt att värdera intäkter och 

kostnader långt in i framtiden. Cb-kalkylen kommer endast att värdera kostnaderna och 

intäkterna av det tilltänkta projektet under 20 år. Detta val motiveras med att det är en 

tillräckligt lång tidsperiod för att fisket skall hinna komma igång ordentligt. En annan 

logisk tidsperiod hade kunnat vara vattenkraftverkets livslängd men idag renoverar 

Vattenfall vattenkraftverken när dess livslängd håller på att löpa ut och på så sätt förlängs 

livslängden undan för undan. På detta sätt restaureras vattenkraftverken för att kunna hålla 

i flera hundra år (Vattenfall, 2006d). 

 

Diskonteringsräntan som används in denna cb-kalkyl är 5 %. Det valet motiveras utifrån att 

det är en allmänt använd diskonteringsränta i cb-kalkyler av denna typ under de senaste 

decennierna (Mattson, 1988). Beräkningar kommer dock att göras även med en lägre 

diskonteringsränta på 1 % och en högre på 10 % för att åskådliggöra skillnaderna. 

 

4.3 Definiering av projekt samt beskrivning av nollalternativ 

Det tilltänkta projektet, Letsi-projektet, är att spilla 10m3 vatten per sekund förbi Letsi 

vattenkraftverk för att på så vis återställa fiskevattnet i Lilla Luleälven nedströms Letsi 

vattenkraftverk. Som nollalternativ används hur Lilla Luleälven ser ut idag, det vill säga en 

nästintill helt uttorkad älvfåra med ett intilliggande vattenkraftverk. Ett annat möjligt 

alternativ att använda som nollalternativ skulle kunna vara Lilla Luleälvens ursprungsläge, 

det vill säga läget innan älven blev utbyggd med kraftverket. I denna uppsats används dock 

läget idag som nollalternativ då det är svårt att mäta och uppskatta hur området såg ut 

innan 1967.  

 

4.4 Beräkningar av kostnader och intäkter 

 

4.4.1 Intäktsförlust på grund av minskad elproduktion 

För att kunna återskapa fiskvandring i älvfåran krävs att 10m3 vatten per sekund släpps 

förbi Letsi kraftverk enligt uträkningar gjorda av Jokkmokks fiskeklubb (Vattenfall, 

2006d). För att beräkna ut hur stora intäktsförlusterna blir om vatten släpps förbi 

kraftverket måste först en beräkning göras av hur mycket el Letsi vattenkraftverk genererar 

av vattenmängden 10 m3/s under en timmes tid. Beräkningarna görs på en timme för att 

siffrorna skall bli överskådliga. Elmängden som genereras multipliceras därefter med priset 
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för el för att få fram hur mycket Vattenfall skulle förlora i intäkt genom att släppa 10 m3 

vatten per sekund förbi kraftverket.  

 

För att beräkna hur mycket el ett vattenkraftverk genererar, det vill säga den aktiva 

effekten E i kilowatt (kW), används ekvation (3) nedan. 

 

fkgvE ×××=     (3) 

 

Där v är verkningsgraden, g är gravitationskraften i m/s2, k är vattenföringen i m3 och f är 

nettofallhöjden i m. Aktuella siffror på detta gällande Letsi kraftverk följer av tabell 1. 

 

Tabell 1: Aktiv effekt för Letsi vattenkraftverk 

E = aktiv effekt i kW fkgvE ×××=  

v = verkningsgraden 1,22 

g = gravitationskraften i m/s2 9,82 

f = nettofallhöjden i m 136 

k = vattenföringen i m3 10 

Källa: Vattenfall (2006d). 

 

Den aktiva effekten för Letsi vattenkraftverk beräknas genom att sätta in de aktuella 

siffrorna som följer av tabell 1 i ekvation (3) ovan. Resultatet blir att den aktiva effekten 

för Letsi är cirka 16 300 kW. Den årliga produktionen av el beräknas genom att 

multiplicera den aktiva effekten med antalet driftstimmar. Enligt detta är den aktiva 

effekten under en timme, cirka 16 300 kilowattimmar (kWh) för Letsi vattenkraftverk.  

 

Hur elpriset kommer att se ut under de närmaste 20 åren är svårt att uppskatta. Statistik 

från de senaste tio åren visar att elpriset kan förändras i båda riktningar från ett år till ett 

annat (Nordpool, 2006). Enligt Energimyndigheten (2005) görs prognoser för den totala 

energianvändningen med hänsyn till förväntade elpriser, teknisk utveckling samt den 

ekonomiska aktiviteten i samhället. Den framtida prognosen är att elpriset kommer att stiga 

i framtiden. Med anledning av detta antas i denna uppsats att elpriset kommer att öka 

linjärt under de närmaste 20 åren med 1 öre per år per kWh. Utgångspunkten 27 öre per 

kWh grundas på det genomsnittliga elpriset för år 2005 i Sverige (Nordpool, 2006). 
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Givet ett elpris på 0,27 SEK/kWh ger detta vattenfall en intäkt på ca 4 400 SEK per 

producerad el per timme (0,27 multiplicerat med 16 300). Ifall vatten släpps förbi 

kraftverket med 10 m3/s skulle alltså Vattenfall göra en intäktsförlust på ca 4 400 SEK per 

timme. Letsi kraftverk producerar i genomsnitt el under 1 350 timmar per år (Vattenfall, 

2006d). Intäktsförlusten för ett år av att släppa förbi 10 m3/s blir således cirka 5 900 000 

SEK. 

 

Netnuvärdet av alla intäkter som elproduktionen medför under en 20-års period blir cirka 

143 600 000 SEK givet en diskonteringsränta på 1 %. Med en diskonteringsränta på 5 % 

blir netnuvärdet av kostnaden av minskad elproduktion cirka 95 700 000 SEK samt med en 

diskonteringsränta på 10 % blir netnuvärdet för kostnaden av minskad elproduktion cirka 

62 800 000 SEK. 

 

4.4.2 Kostnad för inplantering av fisk 

Då Lilla Luleälven fortfarande är torrlagd är det svårt att precisera exakt hur mycket fisk 

som måste återplanteras för att kunna bedriva sportfiske där igen. För att göra en 

någorlunda korrekt uppskattning av vilken mängd fisk det rör sig om måste en jämförelse 

göras med ett liknande vattendrag och hur mycket fisk som återplanterats där. Det 

vattendrag som används som jämförelse i denna cb-kalkyl är Kaitumälven då det fiske som 

bedrivs där kan liknas vid det fiske som är tänkt att skapas vid Letsi om projektet 

genomförs (Ojanlatva, 2006; Stridsman, 2006). Det finns två olika metoder att plantera in 

fisk i ett vattendrag som är aktuella för Letsi-projektet.  

 

Den första metoden innebär att 3-årig fisk planteras ut varje vår och fiskas upp under 

sommaren vilket kallas för put-and-take-fiske (Ojanlatva, 2006). Skulle återplanteringen i 

Lilla Luleälven ske enligt den metoden måste ungefär 3000 fiskar återplanteras varje år 

under den 20 år långa tidsperiod som kommer att användas i denna cb-kalkyl. Det leder till 

en kostnad med ett netnuvärde på cirka 5 400 000 SEK med en diskonteringsränta på 1 %. 

Med en diskonteringsränta på 5 % skulle netnuvärdet av kostnaden vara cirka 3 700 000 

SEK. Med en diskonteringsränta på 10 % blir netnuvärdet av kostnaden för inplantering av 

fisk cirka 2 500 000 SEK. 

 

Den andra metoden för att återplantera fisk innebär att till en början återplanteras cirka 3 

000 fiskar per år för att sedan minska återplanteringen till omkring 1500 fiskar per år 
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(Ojanlatva, 2006; Stridsman, 2006). Det skulle innebära att de första 7 åren skulle 3000 

fiskar planteras för att de resterade 13 åren endast återplantera 1500 fiskar per år, detta 

givet att tidsperioden är 20 år. Modellen går ut på att fisken som återplanteras i början 

består av både 3-årig fisk som kan fiskas direkt och yngre fisk som kan växa till sig under 

några år och föröka sig så att det blir en naturlig ökning av fiskbeståndet i Lilla Luleälven. 

Netnuvärdet av kostnaden för återplantering enligt denna modell skulle bli cirka 3 700 000 

SEK med en diskonteringsränta på 1 %, cirka 2 700 000 SEK med en diskonteringsränta på 

5 % och cirka 2 000 000 SEK med en diskonteringsränta på 10 %. 

 

4.4.3 Intäkt från rekreationsfiske 

Syftet är här inte att mäta marknadsvärdet på fiskfångsten, utan istället mäta den 

samhälleliga nytta som fritidsfisket och fiskfaunan kan erbjuda. Värdet som söks är därför 

det rekreationsvärde som uppkommer från själva fiskeupplevelsen. Själva 

rekreationsvärdet av fiske är svårt att uppskatta exakt då det inte finns något existerande 

marknadspris för det. Den värdering som kommer att användas i denna cb-kalkyl är gjord 

av Paulrud (2004). Värderingen är gjord vid Kaitumälven där troféfiske av den typ som 

skulle bli aktuell nedströms Letsi kraftstation bedrivs. Värderingen är gjord med hjälp av 

TCM. Den variant av TCM som använts i Paulruds studie kallas för zongenomsnitt för att 

få fram den genomsnittliga resekostnaden respektive deltagandet i varje zon (ibid.).  

 

Resultatet från studien visar att fiskare vid Kaitumälven lägger ut 465 SEK per dag för att 

få fiska i älven. Fiskarna skulle även vara villiga att lägga ut ytterligare 166 SEK per dag 

för att få fiska i Kaitumälven. Fiskarnas ytterligare betalningsvilja är deras 

konsumentöverskott som fås från att de betalar mindre än vad de tycker att upplevelsen är 

värd (Paulrud, 2004). Den totala betalningsviljan per fiskare och per dag är 631 SEK vilket 

med andra ord är hur högt den enskilde fiskaren värderar sin upplevelse. Det totala 

brukarvärdet för fiske i Lilla Luleälven nedströms Letsi fås genom att multiplicera antalet 

förväntade besökare med den enskilda fiskarens nytta av fiske. Antalet förväntade besökare 

antas bli lika många som i Laisvall som är en fiskemiljö vilken Letsi skulle likna. I Laisvall 

säljs cirka 400 fiskekort per år, därför antas att Letsi skulle ha 400 besökare per år 

(Ojanlatva, 2006). Netnuvärdet av intäkten från sportfiske nedströms Letsi kraftstation blir 

under en tidsperiod på 20 år cirka 4 500 000 SEK med en diskonteringsränta på 1 %. Om 

diskonteringsräntan istället skulle vara 5 % innebär det att netnuvärdet på intäkten från 
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sportfiske blir cirka 3 100 000 SEK. En högre diskonteringsränta på 10 % skulle leda till 

att netnuvärdet av intäkten från sportfiske blir cirka 2 100 000 SEK. 

 

Det finns även andra studier där värderingar görs av rekreationsvärdet från sportfiske, till 

exempel TemaNord (2000). Den värderingen försöker värdera både brukarvärde och 

existensvärde men är ej lämplig att använda i denna cb-kalkyl då den värderar hela 

Sveriges nytta och inte en enskild individs nytta. 

 

4.4.4 Intäkt från fiskekort 

För att kunna beräkna den möjliga intäkten från att sälja fiskekort i Lilla Luleälven 

nedströms Letsi kraftstation måste även här göras en jämförelse med ett annat vattendrag. I 

detta fall har en jämförelse gjorts med det antal fiskekort som säljs i Laisvall per år då det 

vattendraget är av ungefär samma storlek som Lilla Luleälven nedströms Letsi (Ojanlatva, 

2006). I Laisvall säljs det årligen cirka 400 fiskekort för 50 SEK styck (ibid.). Netnuvärdet 

för intäkterna av försäljning av fiskekort under 20 år blir cirka 360 000 SEK med en 

diskonteringsränta på 1 %. Är diskonteringsräntan istället 5 % ger det ett netnuvärde på 

cirka 250 000 SEK. Med en högre diskonteringsränta på 10 % blir netnuvärdet av intäkten 

från försäljning av fiskekort cirka. 170 000 SEK. 

 

4.5 Kalkyl 

 

4.5.1 Summan av alla kostnader 

I detta kapitel kommer summan av alla kostnader att sammanställas och även åskådliggöra 

de skillnader som uppstår vid användandet av olika diskonteringsräntor. Då det finns två 

olika metoder för att återplantera fisk kommer båda dessa att redovisas var för sig (se tabell 

2 och 3). Siffrorna i tabellerna är avrundade till närmsta 10 000-tal. 

 

Tabell 2: Kostnader med återplanteringsmetod 1 

Diskonteringsränta 1 % 5 % 10 % 

Minskad elproduktion 143 600 000 SEK 95 700 000 SEK 62 800 000 SEK 

Återplantering av fisk, 

metod 1 
5 400 000 SEK 3 700 000 SEK 2 500 000 SEK 

Totalt 149 000 000 SEK 99 400 000 SEK 65 300 000 SEK 
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Tabell 3: Kostnader och återplanteringsmetod 2 

Diskonteringsränta 1 % 5 % 10 % 

Minskad elproduktion 143 600 000 SEK 95 700 000 SEK 62 800 000 SEK 

Återplantering av fisk, 

metod 2 
3 700 000 SEK 2 700 000 SEK 2 000 000 SEK 

Totalt 147 300 000 SEK 98 400 000 SEK 64 800 000 SEK 

 

Dessa tabeller visar att återplanteringsmetod 2 kostar mindre oavsett vilken 

diskonteringsränta som används. Värt att nämna är dock att valet av metod för 

återplantering av fisk inte i sammanhanget har så avgörande betydelse för det slutgiltiga 

resultatet.  

 

4.5.2 Summan av alla intäkter 

Nedan i tabell 4 kommer summan av alla intäkter av det tilltänkta projektet att visas var för 

sig med de olika diskonteringsräntorna. Siffrorna är avrundade till närmsta 10 000-tal. 

 

Tabell 4: Intäkter 

Diskonteringsränta 1 % 5 % 10 % 

Rekreationsfiske 4 500 000 SEK 3 100 000 SEK 2 100 000 SEK 

Försäljningen av 

fiskekort 
360 000 SEK 2500 000 SEK 1 700 000 SEK 

Totalt 4 860 000 SEK 3 350 000 SEK 2 270 000 SEK 

 

4.5.3 Resultat 

Tabellerna 5 och 6 nedan summerar alla intäkter och kostnader som ligger till grund för att 

beräkna om det är samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra det tilltänkta projektet. 
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Tabell 5: Resultat med återplanteringsmetod 1 

Diskonteringsränta 1 % 5 % 10 % 

Intäkter 4 860 000 SEK 3 350 000 SEK 2 270 000 SEK 

Kostnader med åter- 

planetringsmetod 1 
149 000 000 SEK 99 400 000 SEK 65 300 000 SEK 

Totalt -144 140 000 SEK -96 050 000 SEK -63 030 000 SEK 

 

Tabell 6: Resultat med återplanteringsmetod 2 

Diskonteringsränta 1 % 5 % 10 % 

Intäkter 4 860 000 SEK 3 350 000 SEK 2 270 000 SEK 

Kostnader med åter- 

planetringsmetod 2 
147 300 000 SEK 98 400 000 SEK 64 800 000 SEK 

Totalt -142 440 000 SEK -95 050 000 SEK -62 530 000 SEK 

 

Dessa resultat visar att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra det tilltänkta 

projektet oavsett vilken återplanteringsmetod som väljs samt oavsett vilken 

diskonteringsränta som används. Den totala förlusten för samhället ligger i ett intervall 

mellan 62 530 000 och 142 440 000 SEK över den analyserade perioden. Valet av 

diskonteringsränta har en avgörande inverkan på resultaten men detta till trots uppstår en 

samhällsekonomisk förlust oavsett vilken diskonteringsränta analysen baseras på.  
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Kapitel 5 

RESULTAT, DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

5.1 Resultat och diskussion 

Många av de antaganden som är gjorda i den här cb-kalkylen påverkar det slutgiltiga 

resultatet på olika sätt. En av de viktigaste faktorerna som påverkar resultatet är att alla 

ekonomiska värden är andrahandsvärden som kommer från olika källor. Mest tvivel torde 

råda om värderingen av rekreationsvärdet från sportfiske visar det sanna värdet. Studien 

kan antingen vara över- eller undervärderad vilket påverkar värdet på intäktssidan i cb-

kalkylen. Resultatet torde påverkas av att det endast är brukarvärdet som tas med i cb-

kalkylen. Existensvärdet är också viktigt för värderingen av sportfiskets rekreationsvärde. 

En värdering som även innefattar existensvärdet skulle antagligen öka intäkterna från 

rekreationsfiske.  

 

Om elpriset skulle stiga drastiskt skulle det medföra att kostnaderna för minskad 

elproduktion också stiger. Det antagande som görs om en ökning av elpriset med 1 öre per 

kWh per år kan även påverka resultatet. Hur elpriset kommer att se ut i framtiden är 

mycket osäkert. En större ökning av elpriset än som antagits i denna studie skulle medföra 

att kostnaden som följer av minskad elproduktion blir större. Skulle elpriserna istället av 

någon anledning minska så skulle resultatet bli att kostnaderna med Letsi-projektet 

minskar. 

 

Valet av diskonteringsränta har givetvis en signifikant effekt på resultatet av cb-kalkylen 

då den antagna diskonteringsräntan kan visa sig vara antingen betydligt högre eller lägre än 

den verkliga. Ju lägre diskonteringsränta, desto högre blir netnuvärdet av kostnaderna och 

intäkterna i kalkylen. 

 

Resultatet påverkas även av hur länge Letsi-projektet förväntas generera kostnader och 

intäkter. Om kostnaderna och intäkterna med projektet är förväntade att finnas under en 

oöverskådlig framtid måste en begränsning vad det gäller tid användas. Beroende på hur 

lång tidsintervall som används i cb-kalkylen blir det olika resultat. Tidsfaktorn är av 
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särskild vikt om det tilltänkta projektet innefattar kostnader och intäkter som inträffar långt 

fram i tiden.  

 

Vattenkraft är en av de mest miljövänliga energikällorna som används för elproduktion 

idag då vattenkraftverk har en liten påverkan på klimatet. En annan fördel med 

vattenkraften är att den är förnyelsebar, vilket innebär att ett vattenkraftverk kan producera 

el så länge det finns vatten att tillgå. För att bygga ett vattenkraftverk måste älvar dämmas 

upp. Detta kan medföra en stor inverkan inte bara på naturen utav även på exempelvis 

stugor och hus som är belägna invid dammen. Rekreationsfiske är en av de saker som 

försämras genom uppdämningen. Förlusten av möjligheten till rekreationsfiske är svår att 

värdera då det inte finns något marknadspris för detta. Med tanke på att en stor del av den 

svenska befolkningen bedriver sportfiske i rekreationssyfte känns det viktigt att bevara 

möjligheterna att göra detta eller i de fall där det är möjligt återställa möjligheten till detta.  

 

5.2 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att analysera om det är samhällsekonomiskt lönsamt eller ej att 

återställa sportfiskevattnet i Lilla Luleälven nedströms Letsi kraftstation. Detta har 

analyserats med hjälp av en cb-kalkyl där kostnader och intäkter från ett sådant projekt har 

ställts mot varandra. Resultatet är att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att återställa 

sportfiskevattnet nedströms Letsi kraftstation. Skillnaderna mellan kostnader och intäkter 

är stor vilket gör att förståelsen till varför det är en kontroversiell fråga ökar. För att få en 

bredare analys har två olika möjligheter att återplantera fisk inkluderats i cb-kalkylen. 

Skillnaden i resultat mellan de olika metoderna är marginell och förändrar inte slutsatserna. 

Det finns även många andra möjliga kostnader och intäkter som skulle kunna påverka 

resultatet men som inte är värderade i denna analys. 

 

Under arbetets gång har det väckts många tankar om andra frågor som skulle vara 

intressanta att göra en cb-kalkyl om. Exempelvis skulle det vara intressant att göra cb-

kalkyler på några fler av de olika kraftverken i Luleälven och jämföra de olika resultaten. 

Det skulle även vara intressant att göra en cb-kalkyl och analysera om det är 

samhällsekonomiskt lönsamt att plantera in fisk i spegeldammarna nedströms Letsi 

kraftstation. Vidare är det av intresse att värdera intäkterna av rekreationsfiske för enbart 

den sträcka av Lilla Luleälven mellan Letsi kraftstation och Vuollerim. 
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Denna analys kan användas som underlag till diskussioner och vidare beslut i frågor 

gällande huruvida det är lönsamt att återställa fiskevattnet i utbyggda älvar. 
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