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Kopia till: 

Diariet 

Remissvar till Åtgärdsprogram för flodnejonöga 

Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig om Havs- och vattenmyndighetens 
remissversion av Åtgärdsprogram för flodnejonöga, framtaget av Länsstyrelsen i 
Västernorrland. 

Trafikverket stöder förslagen i åtgärdsprogrammet. Vi ser inget behov av några specifika 
ändringar och vi har därför inte fyllt i den bifogade svarsmallen. Vi vill ändå passa på att 
informera om Trafikverkets verksamhet inom området med följande: 

Trafikverkets interna krav styrker Åtgärdsprogram för flodnejonöga 

Trafikverket har i den interna styrningen pekat ut att vägar och järnvägar ska erbjuda 

säkra passagemöjligheter för djur, och att riktade åtgärder för bl.a. vattenlevande djur ska 

genomföras på identifierade konfliktsträckor. Dessa krav går helt i linje med 

åtgärdsprogrammets intentioner. För att Trafikverket ska kunna leva upp till kraven 

behövs samarbete och underlag från andra aktörer. 

Åtgärdande av vandringshinder vid transportinfrastruktur 

Den enskilt viktigaste orsaken till flodnejonögats tillbakagång i Sverige bedöms vara 

vattenkraftsutbyggnaden i älvar och vattendrag och Trafikverket pekas inte särskilt ut 

som aktör i åtgärdsprogrammet även om vägtrummor nämns som potentiella 

vandringshinder under avsnittet ”Aktuell hotsituation”. Vi utgår ändå från att 

Trafikverkets anläggningar kan komma att beröras av åtgärdsprogrammet.  

Vi tolkar också skrivningen i bilaga 2 om verksamhetsutövares egenkontroll att 

Trafikverket som verksamhetsutövare kan omfattas av kravet att kontroll av fiskvägens 

funktion inkluderar flodnejonöga om villkor ställs på Trafikverket att anlägga särskilda 

fiskvägar. Vår bedömning är att nejonögon kommer att hittas vid de undersökningar som 

görs inför byggnationer i vattendrag. 

Trafikverket utför s.k. riktade miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, dvs. använder 

specifikt avsatta medel i den nationella transportplanen för bl.a. åtgärdande av 

vandringshinder vid befintliga vägar och järnvägar. 

Informationsinsatser 

Trafikverket arbetar med informationsinsatser bl.a. genom temablad som beskriver hur 

man kan anpassa anläggningen till olika ekologiska förutsättningar och för att skapa eller 

restaurera naturmiljöer invid infrastruktur, bl.a. i vattendrag. Temabladen finns att ladda 

hem från Trafikverkets webbplats på https://www.trafikverket.se/for-dig-i-

branschen/miljo---for-dig-i-branschen/natur-kultur-och-landskap/Temablad-Miljo/  

  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/natur-kultur-och-landskap/Temablad-Miljo/
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Föredragande, samråd och sakgranskning 

Beslut i detta ärende har fattats av Marie Hagberg chef för avdelning Transportkvalitet. 

Föredragande har varit Ulrika Lundin enhet Miljö. Samråd har skett med Malin Kotake, 

chef för enhet Miljö, Planering. 

 

 

 

Marie Hagberg 

Chef för avdelning Transportkvalitet 


