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ĮŽANGA - PAMOKOS IŠ PASAULIO
Europos kontekste politinė žinutė, jog aplinkosauga turi eiti koja kojon su plėtra, tampa
vis aiškesnė. Europos Komisijos paskelbta Bioįvairovės strategija 2030 vertina
aplinkosaugą ne atskirai, bet kaip integralią kitų sričių dalį. Taip pat ir 2000-aisiais metais
pradėta Vandens pagrindų direktyva kelia valstybėms narėms tikslus saugoti ir tvariai
žiūrėti į vandens išteklius ieškant kompleksinių sprendimo būdų.
Ko pasėkoje daugelyje Europos šalių yra matomas teisinio reglamentavimo pritaikymas,
padedantis vykdyti Vandens direktyvos iškeltus tikslus (1). Vienu iš veiksmingiausių būdų
geros vandens ekologinės būklės atstatymui yra laikomas užtvankų demontavimas, kuris
dėl Vandens pagrindų direktyvos pakilo iš regioninės politikos lygmenio į valstybinės
politikos lygmenį (1). Tačiau tiek patys teisiniai aktai, tiek pagrindiniai užtvankų
demontavimo motyvai skiriasi kiekvienoje šalyje. Kadangi teisinis reglamentavimas
skiriasi kiekvienoje šalyje, nėra vieno recepto, kokiu būdu tai galima įgyvendinti - vienur
viskas suvedama į užtvankos savininko teises ir pareigas, kitur nutraukiami leidimai
naudoti vandens išteklius, jei užtvankos infrastruktūra nėra pritaikoma migracijai. Tačiau
bendri teisinio reglamentavimo bruožai yra užtikrinti upių tęstinumą ir žalos gamtai
atlyginimą. Dažnai teisės aktai remiasi į tai, kokie yra pagrindiniai demontavimo motyvai vienur tai yra saugumo sumetimai ir potvynių prevencija, kitur - upių renatūralizavimo ir
bioįvairovės atstatymas. Dėl to yra svarbi ir komunikuojama vieninga valstybės politika
užtvankų klausimu. Nepaisant motyvų, visos šalys susiduria su sudėtingais juridiniais,
skirtingų interesų derinimo procesais ir visuomenės pasipriešinimu.
Nors užtvankų demontavimas turi stiprų aplinkosauginį pagrindą, tai dažnai yra
ekonominiu požiūriu naudinga bei yra saugesnis būdas suvaldyti stichijas, daugelyje šalių
yra juntamas visuomenės pasipriešinimas, kuris kartais užkerta kelią paskutinėse
demontavimo proceso stadijose. Socialinius užtvankų demontavimo aspektus
apžvelgiantys JAV mokslininkai pažymi, kad šis pasipriešinimas dažnai kyla ne dėl paties
fakto, jog priimamas sprendimas demontuoti užtvanką, bet KAIP jis priimamas (2).

4.

Jie taip pat aptaria, kad priimant sprendimus yra vienodai svarbu žvelgti tiek į ekologinę
naudą, tiek į tokius socialinius aspektus kaip užtvankos reikšmė bendruomenei, jos
funkcionalumas, saugumas, potvynių rizika, vietos ekonomika ir vietinių žmonių
išsilavinimas. Nors dažna užtvanka jau nebėra funkcionali, dažnoje bendruomenėje ji
vykdo rekreacinę ir estetinę funkciją, kadangi stovintis vanduo yra patrauklesnis nei
judantis (2). Tai taip pat yra siejama su kultūrinėmis vertybėmis ir prie ko žmonės yra
įpratę.
Kai kurios užtvankos, esančios pietų Europoje, buvo statytos Romėnų laikais, taigi kartų
kartos, užaugusios prie tokio kultūrinio monumento, neįsivaizduoja kitaip atrodančio
kraštovaizdžio. Tačiau prisirišimas nebūtinai kyla dėl istorinio paveldo statinių, bet dėl
pačio kraštovaizdžio, kuris yra užfiksuotas žmogaus pasąmonėje (3). Kadangi žmonių
pasipriešinimą kursto įvairios baimės ir nežinia, vykdant užtvankų demontavimo
projektus reiktų pasitelkti modelius, 3D ar virtualų vizualizavimą, kas atsitiks su užtvanka,
kaip pakis upės tėkmė įvairiais metų laikais ir kaip keisis visas kraštovaizdis (1). Įtraukiant
visuomenę, bendruomenes ir įvairias suinteresuotas šalis į procesą ir didinant žmonių
informuotumą, tai gali peraugti į “iš apačios į viršų” iniciatyvą. Tokias stiprias iniciatyvas
demonstruoja tiek Suomijos, tiek ir mums artimos Estijos pavyzdžiai.

Nesigilinant į tai, ką užtvanka reiškia vietinėms bendruomenėms ir bendrai visuomenei,
galimi konfliktai. Analizės rodo, jog aplinkosauginių konfliktų prevencijai yra dažnai
naudojamos viešosios konsultacijos, suinteresuotų šalių įtraukimas įvairiose stadijose ir
decentralizavimas (4). Dažnai susikertant bazinėms žmonių grupių vertybėms
aplinkosauginių konfliktų pasitaiko daugybėje aplinkosaugos temų. Apžvelgiant konfliktų
sprendimų analizes matoma, kad konfliktai yra labai retais atvejais visiškai išsprendžiami,
dažniausiai tai yra laikini sprendimai arba labai nedidelės pergalės (5). Konfliktai gali kilti
greitai ir tęstis ilgai, kaip rodo pavyzdžiai iš Lietuvos užtvankų demontavimo atvejų. Dėl
šios prieažasties verta investuoti į procesų skaidrumą ir įtraukimą nuo pačios procesų
pradžios (5).

5.

ĮŽANGA - PASAULINĖS IR EUROPINĖS
INICIATYVOS
Su laisvai tekančių upių ir jose gyvenančių saugomų ir kitų rūšių apsauga dirba įvairios
tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Čia norėtume atkreipti dėmesį į keletą
pagrindinių organizacijų.

Viena jų - Pasaulio žuvų migracijos fondas (ang. World fish migration foundation), įsikūręs
Olandijoje. Ši tarptautinė organizacija siekia per upių atstatymo projektus į pasaulio upes
sugrąžinti dažnai jau nykstančias migruojančių žuvų rūšis. Organizacija dirba su
sąmoningumo šiuo klausimu ugdymu bei padeda vietos ir globalioms organizacijoms,
dirbančioms su šia tema. Pasaulio žuvų migracijos fondas vykdo įvairius projektus.
Didžiausias sąmoningumo žuvų migracijos klausimu skatinimo projektas - kas du metus
organizuojama pasaulinė žuvų migracijos diena (ang. World fish migration day), per kurią
renginiai organizuojami visame pasaulyje. Taip pat organizacija yra išleidusi jau dvi
angliškos knygos From Sea to Source versijas, kurioje suteikiama informacija apie upių
atstatymo ir užtvankų demontavimo projektus ir svarbą migruojančioms žuvims (6).
Pasaulio žuvų migracijos fondas dalyvauja Horizon
2020 projekte, jungiančiame net 20 partnerių.
Projektas vadinasi AMBER, Adaptive Management
of Barriers in European Rivers (liet. Prisitaikantis
kliūčių valdymas Europos upėse). Partneriai siekia
sukurti pirmąjį upių junglumo visoje Europoje
vertinimą, siekiant pabrėžti, kur labiausiai reikia
upių atkūrimo projektų, sukurti holistinę sistemą ir
susijusias priemones, padedančias atkurti vietos upių ekosistemas, rinkti informaciją
pasitelkiant piliečių mokslą ir kt. (6).

Pasaulio žuvų migracijos fondas sukūrė projektą, kuris tiesiogiai
susijęs su užtvankų ir kitų kliūčių upėse demontavimo klausimu. Ši
iniciatyva vadinasi Dam Removal Europe. Šis projektas siekia
sujungti ties šia tema Europoje dirbančius specialistus, vykdomi
seminarai, kuriuose dalijamasi žiniomis, taip pat veikia interneto
svetainė, kurioje galima rasti medžiagą apie Europoje vykstančius
užtvankų demontavimo projektus bei dalintis naujienomis ir
informacija (7).

6.

Penkių aplinkosaugos ir žvejų organizacijų - Pasaulio gamtos fondo europinis tinklas,
Europos žvejų (ang. Anglers) aljansas, Europos aplinkos biuras, Europos upių tinklas
ir „Wetlands International“- koalicija įkūrė iniciatyvą „Living Rivers Europe“. Ilgalaikėje
perspektyvoje šia iniciatyva siekiama geresnio Vandens pagrindų direktyvos
įgyvendinimo ir vykdymo, veiksmingo vandens valdymo aspektų integravimo į
atitinkamus sektorius, ypač žemės ūkio, energetikos, potvynių rizikos valdymo ir
transporto, politikos sritis ir Vandens pagrindų direktyvos aukštų vandens išteklių ir
ekosistemų apsaugos standartų išlaikymas. Ši iniciatyva mobilizavo didelį
visuomenės įsitraukimą - prie jų rengtos kampanijos #ProtectWater prisijungė
daugiau nei 130 pilietinės visuomenės grupių, beveik 400,000 ES piliečių, daugiau
nei 5500 mokslininkų, kurie įsitraukė į ES istorijoje trečią didžiausią viešąją
konsultaciją dėl Vandens pagrindų direktyvos 2018 m. spalį - 2019 m. gegužę (8).

7.

ESTIJA

NUOTRAUKA IŠ ESTIJOS
APLINKOS MINISTERIJOS

ĮVADAS
Estijos analizės metu buvo imamas interviu iš Estijos aplinkos apsaugos agentūroje
dirbančios projektų vadovės Külli Tammur. Estija užtvankų demontavimo sferoje
išgarsėjo pašalindama Sindi užtvanką, Pernu upėje (titulinė nuotrauka), kuri
stovėdama tik 14 kilometrų atstumu nuo upės žiočių į jūrą buvo neįveikiamas
barjeras migruojančioms žuvims patekti į visą Pernu upės baseiną. Nugriovus šią
užtvanką, atsivėrė 144 kilometrai vandens kelio žuvims (9). Šiuo metu Estija yra
pašalinusi 150 įvairaus dydžio užtvankų. Didelė motyvacija šalinti šias užtvankas yra
rekreacinė žvejyba. Estijoje 6000 žvejų užsiima specifine žvejyba, su museline
meškere - toks būdas yra pritaikytas efektyviai gaudyti šlakius, lašišas ir kiršlius. Šie
politiškai aktyvūs žvejai pavertė užtvankų demontavimo klausimus svarbiais
valstybiniame kontekste. Prie pokyčių taip pat smarkiai prisidėjo ir Vandens
pagrindų direktyva, efektyvus tam tikrų jos dalių įgyvendinimas ir susiklosčiusi
palanki politinė situacija. Dabar Estija yra lyderė tarp trijų Baltijos šalių progresyviu
požiūriu į užtvankų šalinimą.

TEISINĖ APLINKA
Pagrindinis aktualus žuvų migracijos klausimo įstatymas yra Vandens įstatymas
(ang. Water act) (10). Šis teisės aktas buvo keičiamas 2013 metais, siekiant
įgyvendinti Vandens pagrindų direktyvą. Teisės aktas apibrėžia, kad upės Estijoje
yra visuomenės nuosavybė.
Svarbus drausminimo ir taršos prevencijos įrankis yra vandens naudojimo leidimas
(ang. water permit) (11). Šis leidimas yra būtinas šiais atvejais:
1. Jei paimamo vandens ar ledo kiekis viršija 30m3 per dieną limitą.
2. Jei nuotekų vanduo arba teršalai yra leidžiami į paviršinio vandens telkinį.
3. Jei upė yra tvenkiama arba naudojama hidroenergijai gaminti.
4. Jei 1 ha ar daugiau ploto vandens telkinys yra įrengiamas, eliminuojamas,
sausinamas arba pridedamas dirvožemis.
5. Jei vandens lygis yra keičiamas ar keičiama upės vaga.
6. Jei į vandenį leidžiami chemikalai.
Ir taip toliau.
9.

Vandens naudojimo leidimus išduoda Aplinkosaugos taryba
(ang.“Environmental board“) po Aplinkos ministerija, kurie taip pat
gali panaikinti leidimą, jei nėra laikomasi sutartų reikalavimų (11).
Užtvankų atveju, leidimas gali būti neišduodamas, jei nėra
numatytos ir su mokslininkais suderintos žuvų pralaidos, arba
nutraukiamas, jei nėra išpildyti leidimo reikalavimai, tai yra
neįrengiama žuvų pralaida (11). Vandens įstatyme yra nurodyta,
jog užtvankos savininkas arba naudotojas turi užtikrinti žuvų
migraciją aukštyn ir žemyn upe, bet tik tose upėse, kurios yra
nurodytos kaip svarbios lašišų, šlakių ir kiršlių nerštui.
Papildomi reikalavimai keliami užtvankos savininkams arba
naudotojams:
1. Būtina palaikyti užtvanką geros fizinės būklės.
2. Būtina užtikrinti žuvų migracijos galimybes nurodytoms žuvų
rūšims.
3. Visą laiką užtikrinti gamtosauginį debitą.
4. Informuoti atitinkamas institucijas apie įvykusią avariją.
5. Pasirūpinti avarijos padaryta žala.
Visos užtvankos Estijoje turi savininką, kadangi žemės sklypas yra
formuojamas įskaitant užtvanką. Dėl užtvankos savininkai gali būti
ir 2, jei žemė skirtinguose upės krantuose priklauso skirtingiems
asmenims. Išimtinais atvejais Estija susiduria su problema, jei
žemės sklypas/ai savininkų yra daugiau - tokiu atveju derinimas
užtrunka ilgiau.
Neįrengus užtvankai žuvų pralaidos, užtvankos savininkas ar
naudotojas turi susimokėti už daromą žalą gamtai, tačiau, anot
Külli Tammur, šis konceptas nebuvo veiksmingas, o leidimo
nutraukimas yra efektyvesnė drausminimo priemonė.
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ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS
Estijos Aplinkos ministerija yra atsakinga už Vandens pagrindų direktyvos
įgyvendinimą. Dėl šios direktyvos įgyvendinimo to meto ministras/ė (2011
metais) sukūrė vandenų valdymo komisiją (ang. water management
commission), kuri užsiima upių baseinų valdymo plano paruošimu ir
įgyvendinimu. Ši komisija buvo sudaryta iš suinteresuotų šalių, mokslininkų ir
suinteresuotų institucijų atstovų. Komisija pateikė prioritetinį užtvankų, kurias,
įvertinus visas galimybes, įmanoma demontuoti per 5 metus, sąrašą.

Valstybės politika yra formuojama tokia, kad nefunkcionalios
užtvankos turi būti šalinamos, o žuvų pralaidų ir žuvitakių statymas
svarstomi tik tokiu atveju, jei demontavimas dėl vienų ar kitų
priežasčių yra neįmanomas.
Informaciją apie vandens leidimus ir užtvankų demontavimą teikia
Aplinkosaugos taryba (ang. environmental board) prie Aplinkos Ministerijos.
Tačiau valstybės nuosavybėje esančių užtvankų demontavimo projektus gali
teoriškai įgyvendinti bet kuri viešojo sektoriaus institucija. Institucijos, kurios
apsiima šiuo darbu, priklauso nuo to, kurios institucijos turi srities specialistus.
Aplinkos apsaugos agentūra (ang. Environmental agency) yra įvykdžiusi
keletą tokių projektų ir šiuo metu vykdo 2 projektus. Valstybinės miškų
urėdijos (ang. State Forest Management Centre) atitikmuo Estijoje dirba ties 10
užtvankų demontavimo projektų. Kadangi ši institucija, be kitų funkcijų, rūpinasi
ir žuvininkystės ištekliais bei įžuvinimu, jų kompetencija leidžia įgyvendinti ir
demontavimo projektus.
Be to, privatūs asmenys arba nevyriausybinės organizacijos taip pat gali
demontuoti jiems priklausančią arba jų valdomą užtvanką. Dėl to Estijoje buvo
vykdoma akcija pritraukti žmones, norinčius demontuoti jiems priklausančias
arba jų valdomas užtvankas, padedant jiems finansiškai (4). Šiuo atveju valstybė
skiria tam tikrą sumą padengti demontavimo kaštus iš Sanglaudos fondo. Šis
atviras fondas yra prieinamas bet kam, galinčiam pateikti reikiamus
dokumentus: kad jie yra užtvankos savininkai arba naudotojai ir kokie būtų
demontavimo kaštai. Tokiu atveju, skyrus Europos sąjungos finansavimą
demontavimui, projekto planas yra parengiamas arba derinamas su ichtiologais,
projekto vykdymas ir sėkmė taip pat yra įvertinami specialistų.

11.

UŽTVANKŲ DEMONTAVIMO PROJEKTŲ
PROCESAI IR FINANSAVIMAS

Moksliniai tyrimai ir upių stebėsena yra vykdoma visos šalies upėse, kas dvejus metus.
Šalies mokslininkai yra sudarę formulę, pagal kurią prioretizuojamos šalies upės pagal
ekologinę svarbą. Svarbiausiomis upėmis laikomos tos, kurios yra tinkamos lašišų
nerštui. Dėl to didžiausias užtvankų prioritetas atitenka užtvankai, kuri yra pirmoji
lašišos migracijos kelyje toje upėje. Antra užtvanka yra antra pagal svarbą, trečia
užtvanka yra trečia ir taip toliau. Tačiau Külli Tammur pabrėžia, jog šalis nesilaiko
strategijos šalinti prioritetiniu principu. Jei lengviau yra pašalinti trečią pagal svarbą
užtvanką migracijos kelyje, nuo to ir pradeda, kadangi tai atveria judėjimo kelius iki tol
atskirtoms pusiau praeivėms žuvims. Tačiau bendras šalies tikslas galiausiai pašalinti
visas migracijos kelyje esančias užtvankas arba kitais būdais pagerinti žuvų migraciją
per jas. Aplinkos apsaugos agentūra inventorizavo visas žinomas užtvankas ir surinko
ekologinę informaciją apie buveinę, užtvankos ir tvenkinio būklę bei įvertino migracijos
galimybes ir galimus užtvankos pertvarkymo būdus 919 užtvankų. O sprendimas
šalinti užtvanką ar ne nėra labai detaliai svarstomas. Užtvankos, kurios neturi leidimo
ir neprašo jo atnaujinti, turi būti demontuojamos.
Svarbia užtvankų šalinimo proceso dalimi Külli Tammur laiko aukščiausios valdžios
palaikymą. Idėja, nors ir prasidėjusi Aplinkos ministerijoje, Estijoje apėmė aukščiausius
valstybės valdymo institucijas ir suformavo šalies politiką užtvankų klausimu. Dėl
pateiktų ekologinių ir socio-ekonominių skaičiavimų Sindi užtvankos atveju Aplinkos
ministras/ė priėmė sprendimą išpirkti privačiam asmeniui priklausiusią užtvanką ir ją
demontuoti.

12.

Nors ši užtvanka ir buvo privati, ji buvo svarbi visos bendruomenės kultūrinė ir
socialinė dalis, todėl derinimas dėl demontavimo vyko dalyvaujant visai bendruomenei
ir savivaldybei. Šį projektą koordinavo Aplinkos apsaugos agentūra ir, nors projekto
pradžioje, prieš 5 metus, visuomenė nedaug žinojo apie užtvankų šalinimą, metodiškai
vykdytas projektas pasiekė puikių rezultatų ir tapo geruoju pavyzdžiu kitiems
projektams.
Šio projekto sėkmę lėmė priimtas drąsus sprendimas išpirkti užtvanką ir pasiryžimas
demontuoti užtvanką bet kokia kaina ir kad ir kiek tai truktų. Kadangi Estija, kaip ir
Lietuva, naudoja Sanglaudos fondą (12) demontavimo projektų įgyvendinimui, jiems
galioja tos pačios taisyklės fondo pinigams įsisavinti. Tačiau Sindi ir kitų išperkamų
užtvankų atveju, Sanglaudos fondas padengia tik 10% rinkos nustatytos nekilnojamo
turto arba žemės kainos. Taigi 90% užtvankos išpirkimo kainos buvo padengta
valstybės lėšomis.
Sanglaudos fondo (12) vienas iš tikslų yra remti su aplinka susijusius projektus, kuriais
siekiama tvaraus vystymo - fondas padengia 85% projekto sąnaudų, o 15%
padengiama iš valstybės biudžeto. Külli Tammur nuomone, šis fondas turi padėti
regionams tapti tvaresniems, dėl to projekto metu fondo pinigai buvo panaudojami
ne tik užtvankos demontavimui ir upės pritaikymui žuvų nerštui, bet ir maudynių
vietos įrengimui, šulinių sutvarkymui ir pagalbai žuvininkystės ūkiams neprarasti verslo
po užtvankos demontavimo.
2007-2013 m. m. užtvankų demontavimui buvo naudojamas Europos regioninės
plėtros fondas (ang. European regional development fund) kuris, be valstybei
priklausančių užtvankų demontavimo, buvo skirtas ir privačioms užtvankoms
demontuoti. 2009 metais buvo pradėta skelbti galimybė užtvankų savininkams ir
naudotojams bei NVO demontuoti užtvankas už fondo pinigus. Šiame atvirame fonde
buvo 1 milijonas eurų. Nors iš pradžių ši valstybės iniciatyva sulaukė labai mažai
dėmesio, po kelių viešų pranešimų tai tapo žinomesne priemone visuomenėje.
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2013-2020 m. m. buvo pradėtas naudoti Sanglaudos fondas, šį kartą visuomenei
atvirame fonde buvo paskirta 1,3 milijono eurų. Šiame finansavimo periode jie sulaukė
daug daugiau norinčių demontuoti privačias užtvankas, tai leido demontavimu
užsiimančioms institucijoms pasirinkti, kam skirti šiuos pinigus, su siekiu įgyvendinti
projektus prioritetinėse ar ekologiškai svarbiose upėse.
2021-2027 m. m. jie taip pat pasitelks Sanglaudos fondo pinigus siekiant įgyvendinti
Vandens pagrindų direktyvos keliamus tikslus. Tam tikra pinigų suma taip pat
planuojama skirti iš potvynių prevencijos programos toms vietoms, kuriose užtvankos
galimai kelia grėsmę žmonių turtui ir sveikatai.

SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ĮTRAUKIMAS
MOKSLO SVARBA
Mokslininkų įsitraukimas viso užtvankos demontavimo proceso metu yra stipriai
vertinamas ir netgi privalomas. Priklausomai nuo tvenkinio dydžio kai kuriais atvejais
yra reikalaujama atlikti poveikio aplinkai vertinimą (ang. environmental impact
assessment). Viso užtvankos demontavimo proceso metu yra įtraukiami arba
konsultuoja 3 skirtingi mokslininkai.
Pirmoje stadijoje – mokslininkas/ė įvertina demontavimo poveikį aplinkai.
Antroje - planavimo stadijoje, reikalaujama, kad ichtiologas/ė patvirtintų techninį
projektą. Dažniausiai mokslininkas/ė konsultuoja projektą ruošiančius žmones. Arba
kitu atveju peržiūri paruoštą projektą ir pateikia komentarus/pataisymus.
Trečioje stadijoje – mokslininkas/ė įvertina, ar projektas buvo sėkmingas. Nėra jokio
specifinio būklės monitoringo po projekto, tačiau dažniausiai tai yra padengiama
valstybinio žuvų monitoringo metu, kuris vyksta kas antrus metus.
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VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS
Teisės aktuose nurodyta, kad tokių projektų metu būtina daryti 3 visuomenės
informavimo sesijas. Tačiau Sindi užtvankos atveju, be privalomų trijų, buvo daromi 46 visuomenei informuoti skirti renginiai siekiant atsakyti į klausimus, įsiklausyti į
nuomones ir supažindinti su projekto planais ir įtraukti vietinę žiniasklaidą. Külli
Tammur pataria įtraukti žmones į ankstyvą projekto stadiją, nes bendruomenei
nežinant, kas tiksliai vyks, kyla nerimas, nereikalinga baimė, ko pasėkoje situacija gali
greitai eskaluotis į neigiamą pusę.
Sindi projekto metu buvo pateiktos 6 alternatyvos, parodančios, kaip aplinka atrodys
įvairiais užtvankos rekonstravimo ar demontavimo atvejais. Aplinkos apsaugos
agentūra pagrindė, dėl ko jiems atrodė, kad pilnas užtvankos demontavimas yra
geriausias sprendimas socio-ekonominiu ir ekologiniu požiūriu. Šiam variantui buvo
pagamintas 3D modelis, aiškiai parodantis, kokie techniniai pasikeitimai laukia ir kaip
aplinka bus pritaikyta rekreacijai. Nors procesas ir vyko mažais atsargiais žingsniais,
kai kuriems žmonėms emocinis prisirišimas nustelbė faktus ir 300 žmonių pasirašė
peticiją dėl projekto nutraukimo. Tačiau, agentūros pasiryžimo ir metodiškumo dėka iš
300 žmonių nepalaikančių idėjos liko tik 2 žmonės, kurie iki šiol nepritaria užtvankos
demontavimui.

HIDROENERGETIKA

Anot Külli Tammur, Estijoje yra tik 3 – 4 veikiančios hidroelektrinės, kurios sudaro
0.01% sukuriamos visos energijos. Tačiau Vandens įstatymas buvo atnaujintas vėliau
nei buvo išduoti vandens naudojimo leidimai šioms hidroelektrinėms, taigi iki 2030
metų veikiančios hidroelektrinės neprivalo suteikti galimybės žuvims migruoti per
užtvanką. Atnaujinant leidimus po 2030 metų, jiems bus būtina įrengti žuvų pralaidas.
Nors įstatymuose nėra nurodyti reikalavimai žuvitakiams, planas turi būti įvertintas
specialistų. Įstatyme taip pat nėra nurodyta, kokiu metu žuvitakis turi būti atidarytas,
nes jis turi būti funkcionalus ir praleidžiantis vandenį ištisus metus.
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Ahja upė, Kiidjärve užtvanka
Nuotraukos iš Estijos Aplinkos
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OP
16.

SUOMIJA

ĮVADAS
Itin aktyviai Suomijoje prie užtvankų demontavimo prisideda Suomijoje veikiantis
tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Pasaulio Gamtos Fondas (PGF)
(ang.”World Wildlife Fund”) biuras. Vienas iš pagrindinių su užtvankų demontavimo
projektais dirbančių žmonių šioje organizacijoje - dr. Sampsa Vilhunen, Jūrų ir
gėlųjų vandenų programų vadovas. Suomijos šalies analizėje naudojame interviu
su dr. Sampsa Vilhunen metu gauta medžiaga bei žemiau nurodytais šaltiniais.
Suomija turi ilgą upių atkūrimo istoriją, kuri buvo sėkminga atkuriant lašišinių žuvų
populiacijas. Užtvankų demontavimas Suomijoje vyko jau 1980, 1990 metais, tačiau
kliūčių vis dar yra ir ši tema Suomijoje sulaukia didelio dėmesio tiek iš politikų, tiek
iš visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų (13). Suomijos žemės ūkio ir
miškininkystės ministerijos puslapyje nurodoma (14), jog Suomijoje yra apie 310
pagrindinių užtvankų. Demontuotų užtvankų upių atstatymui Suomijos Aplinkos
Instituto duomenimis skaičiuojama daugiau nei 450 (1).
Pasak dr. Sampsos Vilhunen, pagrindinės priežastys užtvankų demontavimui
Suomijoje yra gerinti žvejybos ir rekreacijos galimybes. Svarbus veiksnys yra ir
bioįvairovės saugojimas. Į Suomijos Raudonąją knygą yra įrašytos migruojančios
žuvų rūšys bei jų apsaugos būklė. Knygoje taip pat įrašyta ir priežastys gerinant
šlakių populiacijas - tai užtvankų demontavimas ir upių atkūrimas. (15) Šie būdai
Suomijoje ir yra naudojami atkuriant nykstančias rūšis bei gerinant sąlygas žvejybai
ir rekreacijai.
Kaip ir kitose Europos šalyse, Suomijoje pagrinde vykdomi ekonomiškai neefektyvių
ir funkcijos nebeatliekančių užtvankų demontavimai, nors esama projektų, kuomet
vykdomi užtvankų, kurios naudojamos hidroenergijos gamybai, demontavimo
projektai.
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TEISINĖ APLINKA
Nacionaliniu lygiu Europos Sąjungos Vandens pagrindų direktyvą įgyvendina šie
teisės aktai - Vandens išteklių valdymo įstatymas (1299/2004), Potvarkis dėl upių
baseinų rajonų (1303/2004), dekretas dėl vandens išteklių valdymo (1040/2006) ir
dekretas dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų vandens aplinkai (1022/2006).
Aplinkos apsaugos įstatymas ir Vandens įstatymas prireikus buvo iš dalies pakeisti
(16).
Suomijos vandens apsaugos standartai grindžiami Aplinkos apsaugos įstatymo ir
Vandens įstatymo teisės aktais, taip pat griežtomis leidimų išdavimo procedūromis,
pagal kurias leidimai aplinkos apsaugai ir vandens naudojimui reikalingi net
mažiems projektams ir gamybos įrenginiams. Leidimų išdavimo procedūros apima
išsamų konkrečių operacijų poveikio aplinkai vertinimą ir atitinkamai pritaikytų
kontrolės priemonių nustatymą. Šios leidimų išdavimo procedūros padeda
užtikrinti, kad būtų pasiekti Vandens pagrindų direktyvos tikslai. Leidimai
išduodami tik tinkamai įvertinus veiksnius, susijusius su vandens naudojimu ir
poveikiu vandenų, kuriems taikomas atitinkamas upės baseino valdymo planas,
būklei (16).
Upės ir kiti vandens plotai Suomijoje pagrinde priklauso privatiems savininkams upių krantų žemės savininkams arba žemės savininkų asociacijoms. Tačiau yra
dalis ir valstybei priklausančių upių ir kitų vandens plotų (15).
Pasak dr. Sampsa Vilhunen, Suomijoje nėra valstybei priklausančių užtvankų, šios
yra privačios. Užtvankomis rūpinasi jų savininkai - jie yra atsakingi už užtvankų
techninę priežiūrą ir saugų veikimą. Vandenų reguliavimui reikalingas leidimas
pagal Vandens įstatymą, kuriame apibrėžiamas vandens lygis ir išleidimo ribos, į
kurias reikia atsižvelgti. Leidimo turėtojas turi pasirūpinti, kad bet kokie vandens
lygio ir srautų pokyčiai atitiktų leidimo sąlygas. Dažnai savininkai turi įsipareigojimą,
jei tai nurodyta jų vandens naudojimo leidime, įrengti žuvų pralaidą. Tai priklauso
nuo kiekvieno atvejo. Naujų užtvankų nėra statoma, tačiau teisiškai jos turėtų
įsipareigojimą kartu statyti ir žuvitakį. Iš senų užtvankų, kai kurios tokio
įsipareigojimo vandens naudojimo leidime neturi. Dažniausiai tai - mažos
užtvankos. Didelės užtvankos, kurios užsiėmė ekonomine veikla ir verslu, buvo
prašomos įrengti žuvų pralaidas. Dauguma vandens naudojimo leidimų turi
įsipareigojimą įrengti žuvų pralaidas, tačiau praktiškai dauguma atvejų tai nebuvo
įgyvendinta. Jei vandens naudojimo leidime nurodyta, jog turi būti įrengiama žuvų
pralaida, tai turi būti finansuojama užtvankos savininko ir negali būti naudojami
valstybės pinigai (15/14/17).
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Valstybinė regioninė administracinė agentūra (AVI) priima sprendimus dėl licencijų
ir leidimų pagal Aplinkos apsaugos įstatymą ir Vandens įstatymą. Įstatuose
nurodoma veikla, kuriai reikia leidimų, ir tai, ar klausimą tvarko AVI agentūra, ar
savivaldybės aplinkosaugos leidimų institucijos. Pagal Aplinkos apsaugos įstatymą
reikalaujama leidimo veiklai, susijusiai su aplinkos taršos rizika. Leidimų vandens
išteklių valdymo projektams išdavimas reglamentuojamas Vandens įstatymu (18).
Jei aplinka buvo paveikta (pvz.: sumažėjo žuvų ištekliai), galima pradėti procesą
peržiūrėti užtvankos leidimą. Tą gali inicijuoti, pvz.: ir Pasaulio Gamtos Fondo
organizacija - pateikdami tam tikrus įrodymus gali paprašyti pradėti vandens
naudojimo leidimo peržiūrėjimo procesą. Tai gali būti inicijuojama ir iš viršaus (15).

ŽUVŲ MIGRACIJOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS
SUOMIJOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOJE
Migruojančių žuvų populiacijos atkūrimas yra vienas iš svarbių Suomijos
Vyriausybės programos tikslų. Užtvankų demontavimas minimas
Vyriausybės programoje, šiam tikslui skirtas 18 mil. eurų biudžetas.
Taip pat šį rudenį planuojamas Vandens įstatymo pakeitimo procesas, susijęs su
įpareigojimu keisti vandens naudojimo leidimą (šiuo metu, jei leidime nėra
įpareigojimo įrengti žuvų pralaidą, jo pridėti negalima) (15).
Suomijos Respublikos Prezidentas 2019 m. gruodžio 10 d. priėmė Ministro
Pirmininko Antti Rinne vyriausybės atsistatydinimą ir tuo pačiu paskyrė naują
vyriausybę, kuriai vadovauja Ministras Pirmininkas Sanna Marin. Ministro
Pirmininko M. Marino vyriausybė patvirtino tą pačią programą "Įtrauki ir
kompetentinga Suomija – socialiai, ekonomiškai ir ekologiškai tvari visuomenė" kaip
vyriausybės programą (19).
Viena iš strateginių šios programos temų - 3.1 Biologinę įvairovę apsauganti
Suomija, kuri saugo biologinę įvairovę. Po šia tema yra 5 tikslas - Sustabdyti
biologinės įvairovės mažėjimą Suomijoje.
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"Mes saugosime sąlygas tvariai pramoginei žvejybai, medžioklei, natūralių produktų
surinkimui ir teisei naudotis privačia žeme.
Atnaujinsime Vandens įstatymą, kad žvejybos įsipareigojimai būtų taikomi ir
augalams, kuriems taikomas nulinis įsipareigojimas. Pradėsime nacionalinę
programą, skirtą migracijos žuvų ištekliams atkurti.
Gamtos ciklo atkūrimas vandenyse su pastatytomis struktūromis bus tęsiamas
remiantis Nacionaline žuvų plaukimo strategija.
Bus pašalintos migracijos kliūtys ir atkurtos žuvų veisimosi vietos. Bus priimti
sprendimai, padėsiantys žuvims praeiti kliūtis.
Migruojančių žuvų projektai bus įgyvendinami plačiai bendradarbiaujant. Valdžios
institucijos atnaujins žvejybos įsipareigojimus." (19)

UŽTVANKŲ SAUGUMO REGULIAVIMAS
Ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrai (vadinamieji ELY centrai)
prižiūri užtvankų, kurios gali kelti pavojų pagal Žemės ūkio ir miškininkystės
ministerijos nurodymus, saugą, kaip nurodyta užtvankų saugos įstatyme.
Pagrindinė atsakomybė už užtvankos saugos priežiūros institucijos pareigas tenka
Kainuu Ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrui. Tačiau nelaimingų
atsitikimų atveju už gelbėjimo operacijas atsako Vidaus reikalų ministerija ir pagal ją
veikiančios gelbėjimo tarnybos (14). Suomijoje žiemą žuvų pralaidos uždaromos
arba per jas tekančio vandens kiekis gerokai sumažėja, kad būtų išvengta ledo
susidarymo.
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Priežiūra turi būti atliekama laikotarpiu iki tikslinių rūšių migracijos laikotarpio.
Techninės priežiūros intensyvumas kiekvienoje vietoje skirsis, atsižvelgiant į vietos
aplinkybes, ir tai bus galima lengvai nustatyti atsižvelgiant į eksploatavimo patirtį ir
objektyvų rizikos vertinimą ir stebėseną (20). Be struktūrinės priežiūros, būtinas
reguliarus veikimo tikrinimas (1).
Suomijoje akcentas galvojant apie užtvankų saugą yra užtvankų avarijų prevencijai
ir veiksmingam pavojų mažinimui. Pagal teisės aktus užtvankų savininkai yra
atsakingi už savo užtvankų saugumą. Kainuu ekonominės plėtros, transporto ir
aplinkos centras (ELY) oficialiai prižiūri visus užtvankos saugos aspektus, išskyrus
gelbėjimo procedūras, kurias atlieka gelbėjimo institucijos. "Kainuu ELY Centre" taip
pat atlieka užtvankų saugos kūrimo darbus.
Maždaug 500 užtvankų Suomijoje taikomi užtvankos saugos teisės aktai. Parengti
specialūs nepaprastosios padėties veiksmų planai svarbioms užtvankoms, kurių
nesėkmė galėtų kelti pavojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai. Pagal Užtvankų
saugos įstatymą: Ekonominio vystymosi, transporto ir aplinkos centras (ELY
centras), kuris yra kompetentingas užtvankos saugos klausimais, veikia kaip
užtvankos saugos institucija, nurodyta Užtvankos saugos įstatyme.
Suomijoje yra 15 ELY centrų, o užtvankos saugos priežiūra centralizuota "ELY"
Kainuu centruose (2015 9 1). Ji oficialiai prižiūri visus užtvankos saugos aspektus,
išskyrus gelbėjimo procedūras.
Žemės ūkio ir miškininkystės ministerija yra atsakinga už bendrą veiklos valdymą,
tolesnę veiklą ir veiklos plėtojimą pagal Užtvankos saugos įstatymą.
Parengtas užtvankos saugos vadovas skirtas padėti užtvankų savininkų ir kitų
užtvankų dirbančių asmenų užduotims atlikti. Vadove apžvelgiamos užtvankos,
klasifikavimas, užtvankos saugos dokumentai, taip pat užtvankos lūžio pavojaus
analizė ir avarinių veiksmų planas. Jame paaiškinami klausimai, susiję su užtvankos
priežiūra, naudojimu, stebėsena ir patikrinimais, taip pat užtvankos savininko
įsipareigojimais (21).
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ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS
15 Ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrų (ELY) yra regioninės valstybės
valdžios institucijos ir yra atsakingos už Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo
valdymą. Pagal Vyriausybės programą ELY centrai yra įpareigoti demontuoti
užtvankas (15).
Pasaulio Gamtos Fondas yra vieni pagrindinių veikėjų užtvankų demontavimo
projektuose. Kaip patirtimi dalinosi dr. Sampsa Vilhunen, inicijuoti užtvankos
demontavimą gali bet kokia vietinė, maža asociacija, kuri susisiekia su Pasaulio
Gamtos fondo (PGF) organizacija ir ši padeda tolimesniame procese - dialoge su
vyriausybe, pareigūnais ir pan. Ši NVO taip pat turi internetinę svetainę, kurioje
kiekvienas gali pranešti apie užtvanką, siunčiami pranešimai spaudai,
informuojantys visuomenę apie galimybę šiuo klausimu kreiptis į PGF (15).
Dėl vyriausybės programos ELY centrai šiuo metu vykdo visų jų srityje esančių
užtvankų apžvalgą, žiūrėdami, kurios jų turi žuvų pralaidas ir pan. Šis uždavinys turi
būti padarytas iki 2020 m. pabaigos, kas suteiks aktualią informaciją apie esamą
situaciją. Pasinaudojant tokia informacija planuojama toliau bendrauti su vietos
žmonėmis ir savininkais ieškant galimų šalinti užtvankų (15).

UŽTVANKŲ DEMONTAVIMO PROJEKTŲ
PROCESAI IR FINANSAVIMAS
Suomija turi taip vadinamą VESTY duomenų bazę, kurioje yra pati išsamiausia
informacija apie kliūtis vandens telkiniuose. Visgi kalbant apie užtvankų
demontavimo strategiją, dr. Sampsa Vilhunen pažymi, jog pagrindinė Pasaulio
Gamtos Fondo Suomijoje strategija yra oportunizmas, kuomet šalinamos bet
kurios kliūtys ar užtvankos, kurios yra migruojančių rūšių kelyje. Kadangi išsikelti
ilgalaikiai tikslai yra visų upių atlaisvinimas, tvarka, kuria vykdomi tokie projektai,
nėra pati svarbiausia. Žinutė, jog neturima prioritetinių užtvankų, kurias norima
šalinti pirmiausia, pasiekia žmones, kurie potencialiai norėtų tokias užtvankas
šalinti, tačiau galimai negalvojo, jog tokia galimybė egzistuoja.
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Kaip pažymi mūsų kalbintas ekspertas, svarbu yra pradėti ir pirmieji
atvejai vėliau gali tapti pavyzdžiu ir įkvėpimu kitiems, tokios istorijos
papasakotos žiniasklaidos (15). Suomijoje žinomi žmonės populiariną šią
temą, pavyzdžiui "Vikingų" serialo žvaigždė Jasper Pääkkönen yra didelis
šios srities agitatorius.

ELY centrams įgyvendinant užtvankų demontavimo projektus, jie turi visus
reikalingus dokumentus, ir bendradarbiauja su PGF dėl projektų finansavimo. PGF
taip pat atskirai įgyvendina kitus projektus. Tokių projektų eiga dažniausiai būna
tokia (15):
Kontaktas su savininku. Dažniausiai, anot dr. Sampsa Vilhunen, savininkai sutinka
demontuoti ekonominės vertės neturinčias ir savo pirminės funkcijos
nebeatliekančias užtvankas, jei jie neturi mokėti. Apleistų, šeimininkų neturinčių
užtvankų atveju teikiamas viešas pranešimas, jog ieškomas tokios užtvankos
savininkas. Duodami 2 mėnesiai laiko savininkui pranešti, ir jei per šį laiką jis/ji
neatsiranda, galima pradėti užtvankos demontavimo procesus.
Randamas planuotojas, aprašomas užtvankos šalinimo projektas. Inžinieriai
vyksta atlikti matavimų ir pan.
Vykdomas visuomenės informavimas. Klausoma visuomenės pasiūlymų.
Projektas siunčiamas Aplinkos agentūrai dėl leidimo, tai gali užtrukti 6-18
mėnesių.
Leidimas gaunamas, darbai pradedami - ankstyvą pavasarį arba vasaros
pabaigoje.
Užtvankos demontavimas savininkams yra dažnai ekonomiškai palankesnis
sprendimas net ir joms atliekant tam tikrą funkciją, kadangi dauguma užtvankų
savininkų savo vandens naudojimo leidimuose turi įpareigojimą įrengti iš savo
finansų žuvų pralaidą, o kartu ir padengti šios žuvų pralaidos efektyvumo stebėsenos
išlaidas. Skaičiuojant šias išlaidas kartu su užtvankos eksploatavimo išlaidomis ir
lyginant tai su ekonomine nauda, dažnai priimamas sprendimas užtvanką
demontuoti (15).
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Užtvankos demontavimui savininkai gali gauti finansinę paramą iš valstybės.
Vyriausybės užtvankų demontavimui skiriamas biudžetas, 18 mln. Eurų, yra
suteikiamas ELY centrams. Anksčiau užtvankų demontavimo projektai buvo
finansuojami 100%, tačiau dabar valstybė finansuoja 50% užtvankos šalinimo ir upių
restauravimo išlaidų (kartais - 75%). Kiti 50% padengiami iš privačių lėšų - taip, anot
dr. Sampsa Vilhunen, galima įtraukti įmones, visuomenę, bei žinoma taip Vyriausybės
skiriami pinigai gali padengti daugiau projektų. Kitas biudžetas, skirtas upių
atkūrimui, taip pat gali būti naudojamas užtvankų demontavimo projektams.
Užtvankų demontavimas yra finansuojamas už žvejybos administravimą Suomijoje
atsakingos Žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos (15/22).
Be nustatyto 18 mil. eurų biudžeto užtvankų šalinimui, šiuo metu patvirtintas
papildomas 3 mln. eurų biudžetas iš ekonomikos skatinimo po COVID-19 krizės
plano, kadangi užtvankų demontavimo projektai kuria darbo vietas - įdarbinami
planuotojai, darbininkai demontavimo metu, su upių atkūrimo projektais dirbantys
mokslininkai. Be to, tai turi teigiamą poveikį žuvininkystei ir rekreacijai, turizmui (15).
PGF užtvankų demontavimo projektus finansuoja įvairias būdais - per "Poravimasis
priklauso visiems" partnerystę su mažmeninės prekybos kompanija K-Group,
projektą ‘Freshabit’ EU LIFE IP, paramą teikia Lassi Leppinen fondas bei individualūs
piliečiai (23). O pagrindinis finansinis instrumentas - ES Europos jūrų reikalų ir
žuvininkystės fondas, skirtas įgyvendinti ES bendros žuvininkystės politikos ir jūrų
strategijos direktyvą. PGF finansavo tris užtvankų demontavimo projektus iš šio
fondo (15/23).
Kartais projektuose užtvanką reikia išpirkti, pavyzdžiui, hidroelektrinių atveju. Tokiu
atveju tam skiriamos valstybės lėšos. PGF lėšos gali būti skiriamos tik užtvankos
demontavimui ir rekreacijai.

25.

SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ĮTRAUKIMAS
MOKSLO SVARBA
Inžinieriai atlieka gylio ir kitus matavimus, parengia projektus. Poveikio aplinkai
vertinimo poreikis priklauso nuo ELY ir AVI sprendimo. Dėl pramoninių upių tai yra
būtina. Taip pat gali būti reikalingi potvynių žemėlapiai (15).

VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS
Pirmasis visuomenės informavimas vyksta turint pirminį projekto planą (15).
Bendrai Suomijos gyventojai palaiko užtvankų demontavimą ir upių atkūrimą į laisvai
tekančią būseną. AMBER projekto rėmuose darytos apklausos rezultatai atskleidė,
jog net 88% Suomijos piliečių yra už veikiančių hidroelektrinių pašalinimą. Be to, šios
šalies gyventojai turi tvirtą ryšį su gamta, o žuvys jiems vis dar yra labai svarbios
kultūriškai, jos padėjo išgyventi įvairias krizes. Be to, daugiau nei ketvirtadalis (apie
1.5 mln.) Suomijos populiacijos yra pramoginiai žvejai, taigi kiekvienoje šeimoje
galima surasti žvejyba užsiiminėjantį asmenį (15).

KULTŪROS PAVELDAS
Atstovai iš kultūros paveldo/muziejų sektoriaus yra kviečiami į iniciatyvinę grupę, taip
pat apžiūrėti vietą, jie įtraukiami paaiškinant, kaip projektas nori būti įgyvendinamas
ir pan. Dažnai jie tiria vietovę prieš įgyvendinant projektą. Kartais iškyla diskusinių
klausimų, ar tikrai reikia šalinti visą užtvanką, į ką tuomet žiūrima per saugumo ir
kitus reikalavimus (15).
2019 metais Vantaa mieste buvo demontuota Tikkurila užtvanka. Užtvanka ir
malūnas šioje vietoje buvo nuo viduramžių. Naujausia užtvanka buvo pastatyta
1912-1913 metais. Ji buvo naudojama generuoti energiją linų sėmenų aliejaus
gamyklai, tačiau šios pradinės funkcijos ji nebeatliko jau keletą dešimtmečių.
Daugeliui mieste gyvenančių žmonių Tikkurila užtvanka turėjo kultūrinę reikšmę.
Senoji gamykla yra įtraukta į kultūros paveldo sąrašą ir daugelis manė, kad užtvanka
yra ne mažiau svarbi istorijos ir apylinkių dalis.
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Nors pati užtvanka į kultūros paveldo sąrašą įtraukta nebuvo, ji buvo vertinama kaip
miesto kraštovaizdžio dalis, o miesto muziejus taip pat daug kartų buvo pareiškęs,
kad užtvanka turėtų būti išsaugota. Tačiau, nors ji buvo atkurta 1994 m. ir įrengta
žuvų pralaida, užtvanka vis dar sudarė kliūtį migruojančioms žuvims. Padidinus žuvų
skaičių upėje žemiau užtvankos, buvo galima sukurti ne tik optimalią upėtakių
buveinę virš užtvankos, bet ir reikšmingą žvejų traukos vietovę. Svarstant skirtingus
variantus buvo pasirinktas visiškas ir (arba) beveik visiškas užtvankos upės vagos ir
žuvitakio pašalinimas ir ilgų natūralių upės slenksčių (ang. rapids) su nerštavietėmis
ir apsauginėmis uolienomis, kad būtų pasiektas didžiausias žuvų reprodukcijos ir
buveinių plotas, sukūrimas. Be to, buvo įrengtos ir papildomos rekreacinės zonos
miestiečių poreikiams. Šio projekto komandoje, iniciatyvinėje grupėje dalyvavo ir
Vantaa miesto muziejus, išankstinio tyrimo (ang. pre-survey) metu buvo renkama
informacija apie kultūrinę istoriją (13/24/25).

HIDROENERGETIKA
Suomijoje 1/3 hidroelektrinių pagamina 3‰ elektros energijos, blokuodamos 11
upių sistemų. Oficialių hidroelektrinių skaičiuojama apie 225, tačiau taip pat yra ir
daug šeimoms priklausančių mažų hidroelektrinių (15).
PGF-Suomija ir partneriai surinkę paramą iš visuomenės, vietos ir pagrindinių
donorų planuoja trijų užtvankų, naudotų hidroenergijos gamybai iš Hiltolanjoki upės,
kurioje gyvena originalios likusios lašišos, demontavimą. Užtvankų demontavimas
prasidės 2021 m. ir tęsis trejus metus. Pietų Karelijos rekreacijos fondas įsigijo
hidroelektrines Kangaskoski ir Ritakoski ir atitinkamą nekilnojamąjį turtą iš
Hiitolanjoen Voima Oy. Šis projektas yra ilgalaikių ne tik valdžios institucijų, bet ir
daugybė fondų, asociacijų, įmonių ir privačių asmenų darbas (26/27). Užtvankos
demontavimo vietoje bus įrengtas aplinkosauginio švietimo centras, bus rodoma,
kaip vieta atrodė prieš užtvankos demontavimą, pasakojama vietos istorija (15).
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KITOS SUINTERESUOTOS
ŠALYS
PGF visada šalina kliūtis bendradarbiaudama su kitomis suinteresuotomis šalimis. Be
savininkų, tai ELY centrai, savivaldybės, apskritys ir kiti (23). Taip pat svarbu atkreipti
dėmesį į šalia užtvankų esančius ūkininkus, žvejų asociacijas (15).
Labai svarbus ir politikų įtraukimas ir jų informavimas. PGF Suomijoje šiam tikslui
naudojo plačiai vartojamas ir populiarias balsavimo pagalbos programėles (ang.
voting aid applications) kurių pagalba rinkėjai, atsakydami į su upių atkūrimu ir
užtvankų demontavimu susijusius klausimus, galėjo savo pažiūras palyginti su
kandidatų į Parlamentą pažiūromis ir atsakymais. Politikai taip buvo skatinami galvoti
apie šiuos klausimus (15).

KOMUNIKACIJOS PAVYZDŽIAI

Pasaulio Gamtos Fondo Suomijos biuras vykdo sėkmingas
komunikacijos kampanijas ir pabrėžia, jog tai itin svarbu
užtvankų demontavimo projektuose.

PGF NUOTRAUKA IŠ
CROWDFUNDING.WNF.NL
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Prieš pat rinkimus PGF ir kitos NVO partnerės vykdė socialinių medijų kampaniją. Joje
hidroenergija palyginama su laisvai tekančiomis upėmis (1pav.) (26).
Kampanija apėmė piliečių apklausas ir susitikimus su politikais, siekiant pabrėžti, kad
hidroenergija gali padaryti žalą svarbioms gėlo vandens buveinėms. Kampanija gavo
didžiulį atsaką iš visuomenės per socialinių medijų kanalus ir buvo sėkminga politikai ne tik atsisakė idėjos panaudoti likusias šalies laisvai tekančias upes
hidroelektrinių statymui, bet ir įtraukė upių atkūrimą ir migruojančių žuvų išteklių
saugojimą ir grąžinimą į Vyriausybės ketverių metų planą (26).

1 pav .WWF-Finland plakatas, kuris lygina hidroelektrines su laisvai tekančiomis upėmis. Žmonių
klausiama, kurį variantą jie pasirinktų?

Kitas sėkmingos komunikacijos pavyzdys - televizijos reklama, kurią sukūrė partnerė
jūros gėrybių mažmeninės prekybos kompanija, ir kuri buvo rodyta per 7 skirtingus
kanalus. Šią reklamą galima pamatyti čia. Ši reklama, pavyzdžiui, lėmė tai, jog PGF
Suomiją sukontaktavo didelis rėmėjas, pasiūlęs didelę finansinę paramą tokiems
projektams ir kas lėmė tai, jog PGF galėjo nusamdyti 3 papildomus žmones dirbti
prie upių atkūrimo projektų (15/26).
Kitos sąmoningumo didinimo kampanijos - „Užtvankų valstybė” (ang. Dam nation)
filmo peržiūrų organizavimas visoje šalyje, į kurias būdavo pakviesti ir sprendimų
priėmėjai. Taip pat sukurtas dokumentinis filmas „Konkrečios priežastys” (ang.
Concrete reasons), rodantis Suomijos užtvankas - šis filmas rodytas įvairiuose kino
festivaliuose (15).
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ATVEJO ANALIZĖ - TIKKURILA
UŽTVANKOS DEMONTAVIMAS

2 ir 3 pav. Tikkurila užtvanka ir
užtvankos demontavimas
Nuotraukos iš damremoval.eu

ir

Istorinė Tikkurila užtvanka Vantaa mieste buvo demontuota 2019 metais. Užtvanka
buvo svarbi istorinės gamyklos dalis, tačiau buvo prastos būklės ir ją reikėjo
atnaujinti. Užtvanka buvo kliūtis migruojančioms žuvų rūšims (ten buvęs žuvitakis
tinkamai neveikė), o krantinei buvo keliami rekreacijos vystymo lūkesčiai. Visi šie
veiksniai lėmė užtvankos pašalinimo sprendimų priėmimo procesą. Projektą nuo
2014 m. Vantos miestui vykdė inžinerijos, projektavimo ir konsultavimo įmonė
„Ramboll Finland Oy” (13).
Per išankstinę apklausą (ang. pre-survey) paaiškėjo, kad šiame projekte pagrinde
buvo svarbūs šie aspektai: ekologija (ypač žuvys), rekreacija ir kultūrinė istorija.
Prieštaravimas buvo tarp užtvankos pašalinimo siekiant pagerinti žuvų migraciją ir
išsaugoti užtvanką kaip kultūrinio istorinio vientisumo dalį. Šiame procese dalyvavo
platus ekspertų, suinteresuotųjų šalių, sprendimus priimančių asmenų ir gyventojų
tinklas, užtikrinantis, kad būtų išgirsti visų siekiai ir nuomonės ir rezultatas būtų
priimtas daugumos. Prieš tyrimą buvo išnagrinėtos kelios alternatyvos, siekiant
nustatyti perspektyvius sprendimus, jų poveikį ir neapdorotas išlaidas. Techninė
taryba (ang. technical board) pasirinko alternatyvą, kuri pasiūlė visiškai arba iš dalies
pašalinti užtvanką ir ilgą upių restauravimo zoną (13). Iniciatyvinės grupės pasirinkta
alternatyva buvo pateikta techninei tarybai, kuri sutiko, kad:
užtvanka būtų išsaugota ir atnaujinta iš abiejų pusių 5–15 metrų ilgio;
centrinė dalis būtų išmontuota, kad žuvys ir bentosas galėtų netrukdomai
plaukti;
seni plotai būtų atnaujinti, jei reikia;
krantinės būtų paremtos, kad būtų sudarytos daugiau erdvės rekreacijai;
šiauriniame krante būtų pastatytas naujas kelias ir poilsio zona;
vandens šlaitas (ang. Waterside slope) būtų suformuotas ir pasodintas kaip
pieva.
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Tada šie sprendimai buvo pateikti per kompiuterinį modeliavimą ir vizualizacijas, buvo
galutinai parengtas bendrasis planas. Visas projektas truko 4 metus, projekto eiga buvo
(25):
2015 m. sausis – išankstinė apklausa/tyrimas.
2015 m. rugpjūtis – techninės tarybos sprendimas dėl dalinio užtvankos
pašalinimo ir upių atkūrimo.
2016 m. vasaris – prasideda bendrasis planavimas.
2016 m. lapkritis – techninė taryba priima bendrąjį planą.
2017 m. vasaris – paraiška dėl vandens leidimo.
2017 m. balandis – prasideda detalus planavimas.
2018 m. vasaris – suteikiamas vandens leidimas.
2019 m. pavasaris – detalus planavimas baigiamas.
2019 m. birželio 3 d. – užtvanka demontuojama.
Svarbu paminėti pirmąją projekto dalį - išankstinę apklausą/tyrimą, kurios tikslas buvo
rasti praktinius sprendimus užtvankos ateičiai. Šiame etape buvo renkami duomenys
apie potvynių valdymą, aplinkos trikdžius, dirvožemio sudėtį, rekreacinį naudojimą,
kultūros istoriją, žuvį ir bentosą, miesto kraštovaizdį, gamtos vertę, garsų peizažą ir
ankstesnį vietovės naudojimą. Informacija gauta iš įvairių šaltinių, tokių kaip miesto
plėtros tikslai upės pakrantėje ir gretimoje žemėje, senos vietovės nuotraukos,
naudotojų ir techninės priežiūros darbuotojų suvokimas, miesto muziejaus ir kitų
įvairios iniciatyvinės grupės narių indėlis. Siekiant visiems suteikti galimybę būti
išklausytiems, buvo laikomasi egalitarinio požiūrio, kuris savo ruožtu išlaikė gerą grupės
narių bendravimą (25).
Vantaa miestas taip pat 2015 -2016 metais vykdė informavimo/ sąmoningumo
skatinimo kampanijas, paskirdamas šiuos dvejus metus upių temai. Pagrindiniai tikslai
buvo įtraukti gyventojus ir organizacijas į upių priežiūros ir restauravimo veiklą, susijusią
su tekančio vandens kraštovaizdžio įvairovės vystymu ir upelių bei upių atsparumo bei
rekreacinio naudojimo gerinimu (25).
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Taip pat, buvo renkama informacija apie viešąją nuomonę šiuo klausimu. Buvo išleistas
tikslų ir planavimo proceso dokumentas, į kurį buvo gautos 37 miesto gyventojų, aktyvių
žvejų, įmonių ir aplinkosaugos organizacijų pastabos. Dauguma atsiliepimų skatino ir
pasisakė už užtvankos pašalinimą dėl ekologiškesnės ir žuvims palankesnės upių
aplinkos bei geresnių rekreacinių galimybių. 2015 m. balandį vietos laikraštis paklausė
savo skaitytojų, ar užtvanka turėtų būti atverta, ar ne. Iš 953 atsakymų 96 proc.
daugiausia pritarė tam, kad užtvanka būtų pašalinta, o 4 proc. buvo prieš. 2017 m.
balandį, kita apklausa buvo atlikta po to, kai laikraštyje buvo paskelbtas gyventojo laiškas
- 91 proc. tvirtai sutiko su užtvankos pašalinimu, o tik 9%. norėjo ją išsaugoti (25).
Bendrojo planavimo stadijoje buvo atlikti įvairūs tyrimai - povandeninio kanalo
struktūros žemėlapių sudarymas, užteršto dirvožemio regione analizė, senosios
krosnies dūmų konstrukcijos būklės tyrimas, užtvankos ir žuvitakio struktūrinės būklės
įvertinimas, ir mažųjų geldučių tyrimas ir kt. (25). Kampanija taip pat apėmė piliečių
apklausas ir susitikimus su politikais, siekiant pabrėžti, kad hidroenergija gali padaryti
žalą svarbioms gėlo vandens buveinėms. Taip pat sukurta reklama, iliustruojanti
užtvankų žalą migruojančioms žuvims, per visą šalį vykdyti dokumentinių filmų ir
diskusijų šia tema renginiai.

MAŽŲJŲ GELDUČIŲ (UNIO CRASSUS)
MATAVIMAS IR PERKĖLIMAS.
NUOTRAUKOS AUTORIUS: IWAN HOVING
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ISPANIJA

NUOTRAUKA AUTORIUS:
HERMAN
WANNINGEN, WFMF

ĮVADAS
Ispanijos šalies analizėje naudojame interviu su Francisco Javier Sánchez
Martínez, Gonzalo Magdaleno Payan, Francisco Javier Monte Morgado
specialistais iš Aplinkos Ministerijos, Mónica Bardina Martín iš Katalonijos
vandenų srities agentūros, Aitziber Gonzalo Urquijo Luengo iš Baskijos vandenų
srities agentūros, Carlos Marcos Primo Duero upės baseino valdymo institucijos
ir Lidia Arenillas Girola Tajo upės baseino valdymo institucijos.
Ispanija yra ketvirtoje vietoje pasaulyje vertinant užtvankų skaičių visoje šalyje
(28). Šiuo metu šalyje yra 1172 užtvankos. Taip yra dėl to, kad daug užtvankų
buvo statytos kaip rezervuarai, kadangi didelė šalies dalis patiria vandens
nepriteklių. Šalyje esančios užtvankos, kitaip nei Lietuvoje, gali būti itin įspūdingų
aukščių. 140 metrų aukščio Aldeadavila hidroelektrinė yra aukščiausia užtvanka
Ispanijoje. O aukščiausia demontuota užtvanka Ispanijoje yra 23 metrų Robledo
de Chavela užtvanka, kurios demontavimo darbai užtruko 2 metus. Dėl aukščio
skirtumo užtvankos yra klasifikuojamos į slenksčius – iki 5 metrų aukščio, ir
užtvankas – daugiau nei 5 metrų aukščio, tokių užtvankų demontavimo darbai
gali užtrukti net iki 5 metų. Pagrindinė Ispanijos motyvacija užtvankų
demontavimo procese yra atkurti natūralią upių tėkmę, kuri išspręstų kylančias
problemas dėl besikaupiančių sedimentų ir potvynių grėsmės. O kadangi
demontavimas ženkliai sumažino kaštus daugelyje atvejų, tai tapo ir ekonomine
taupumo priemone.
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TEISINĖ APLINKA
1986 metais įvyko esminis pakitimas ir visi vandenys tapo vieši vietoj privačių.
Vandens įstatymas Ispanijoje yra nagrinėjamas ne vieno mokslinio straipsnio dėl
savo istorijos, kompleksiškumo ir evoliucijos (30). Taigi, dėl Ispanijos hidrologinių
ypatumų, šalis turi ilgą centrinės vandens valdymo sistemos istoriją (28).
Vandens pagrindų direktyva nereikalavo didelių teisinių pakeitimų, tačiau keli
pakeitimai visgi buvo daromi Ispanijos Vandens įstatyme (ang. Water Act)
(29). Visgi didesni pakitimai po Vandens pagrindų direktyvos vyko regioniniame
lygyje. O specifiniai poįstatyminiai vandenų aktai (ang. Water laws) buvo
priimti skirtingu metu autonominiuose Ispanijos regionuose – Katalonijoje
(2003), Andalūzijoje (2010) ir Galicijoje (2010 ir 2015), padedantys įgyvendinti
direktyvos keliamus tikslus, ypač susijusius su užtvankų demontavimu ir
natūraliu upės tėkmės atkūrimu (29).
Įvairūs vandens ir hidrotechninių statinių naudojimo aspektai randami ir kituose
teisiniuose aktuose. Pavyzdžiui, Karališkajame dekrete 849/1986 vienas iš
straipsnių yra viešo naudojimo hidraulika (isp. el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico). Šiame straipsnyje nurodyta, jog iš vandens būtina šalinti bet
kokią be funkcijos 3 metus likusią infrastruktūrą (31). Taip pat, vandens valdymu
užsiimančios institucijos gali reikalauti iš užtvankų savininkų įrengti ir prižiūrėti
žuvų pralaidas (32). Karališkame dekrete taip pat nurodoma, kad bet kokia nauja
statoma užtvanka gauna reikalavimą ją nugriauti pasibaigus jos funkcionalumui
ir neatnaujinus vandens naudojimo leidimo, kad upė grįžtų į natūralią stadiją
(31).
Karališko dekreto 849/1986 techninės užtvankų ir rezervuarų reguliavimo
straipsnyje (isp. Reglamento Tecnico sobre Seguridad de Presas y Embalses)
vandens baseinus valdančios institucijos inventorizuoja visas aukštesnes nei 5
metrai užtvankas. O žemesnius nei 5 metrai slenksčius dėl potvynių rizikos ir
kitų saugumo sumetimų turi įvertinti patys užtvankų savininkai. Užtvankos
savininkas taip pat turi įsipareigojimą palaikyti užtvanką geroje būklėje per jos
gyvavimo laiką (33). Šie straipsniai pasirodė po Vandens pagrindų direktyvos, o
jų įgyvendinimas padėjo Ispanijos vandenų ir upių valdymo institucijoms
pajudėti link efektyvaus užtvankų demontavimo.
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Dėl to, kad daugelyje Ispanijos regionų susiduriama su požeminio ir paviršinio
vandens trūkumu, vanduo yra laikomas didžiule vertybe. Pasikeitęs vandens
įstatyminis statusas 1986 metais ir skatinimas vandenį naudoti saikingai privedė
prie vandens naudojimo leidimų sistemos (ang. Water permit ir abstraction
licence). Taigi, pasikeitus įstatymui, kiekvienas privačios užtvankos savininkas
turėjo per 3 metus gauti vieną iš vandens naudojimo leidimų, priklausomai nuo
sunaudojamo vandens kiekio ar užtvankos dydžio. Šių leidimų išdavimas
priklauso nuo upės baseino. Jei visa upė yra viename iš autonominių regionų,
regiono administracija gali išduoti leidimus. Tačiau dažniausiai upė teka ne pro
vieną regioną - tokiu atveju leidimą gali išduoti tik tos upės baseino valdymo
institucija. Dėl didžiulio užtvankų skaičiaus šalyje už leidimus atsakingos
institucijos labai lėtai vykdo leidimų išdavimo ir reikalavimų procedūras - dėl to
šalyje yra daugybė leidimų neturinčių užtvankų.

ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS
Aukščiausiame valdymo lygmenyje šioje srityje - Aplinkos ministerijoje (isp.
Ministerio para la transicion Ecologica y el Reto Demografico) 2006 metais buvo
priimta nacionalinė upių renatūralizavimo strategija (isp. Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos). Šioje strategijoje atsispindi svarbiausi
vandenų srities valdymo aspektai: potvynių prevencija, geros vandens būklės
atkūrimas ir išsaugojimas, bei racionalus vandens išteklių ir erdvės naudojimo
skatinimas. Vienas iš strategijos keliamų tikslų yra atstatyti natūralią upių tėkmę.
2006 ir 2007 metais buvo organizuoti 2 tarptautiniai seminarai upių
renatūralizavimo tema, su tikslu šviesti ir apmokinti vandenų srities valdymo
institucijose dirbančius specialistus (34).
Vienas iš Ministerijos darbų, kadangi tai yra vienintelė institucija kuruojanti
vandens išteklius nacionaliniu mastu, yra rinkti informaciją apie upėse esančias
ir demontuotas užtvankas visoje Ispanijoje. Dėl šios programos buvo surinktas
nemažas kiekis naudingų duomenų: užtvankų funkcijos, ar demontavimas būtų
sudėtingas ir kiek tai užtruktų, kiek kilometrų laisvai tekančios upės būtų atkurta.
Šios informacijos dėka institucijos gali planuotis prioritetus įvertindamos kaštus
ir projekto įgyvendinamumą. Tokia informacija, anot Aplinkos Ministerijos
viešojo hidraulinio domeno direktoriaus pavaduotojo Javier Sánchez, yra viena
svarbiausių norint pasiekti rezultatų užtvankų demontavime.
Nors teisinė bazė vandens išteklių kontroliavimo klausimu yra labai griežta, šie
reikalavimai ne visoje Ispanijoje yra įgyvendinami vienodai. Daug kas priklauso
nuo upių baseinų valdymo institucijų ir autonominių Ispanijos regionų
administracijos politikos ir efektyvumo (diagrama 1).
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Diagrama 1. Vandenų srities valdymo schema Ispanijoje (35).

Autonominėse regionų administracijose yra vandenų srities agentūros (ang.
water agencies). Kai kuriose autonominėse regionų administracijose šios
agentūros atsirado po Vandens pagrindų direktyvos su tikslu ją įgyvendinti
regioniniame lygmenyje. Agentūros kartu su Upių baseinų valdymo
institucijomis (ang.“River basin authority“) yra pagrindiniai užtvankų
demontavimo proceso organizatoriai ir vykdytojai. Tačiau intensyvūs užtvankų
demontavimo darbai vyksta tik keliuose iš 17 autonominių regionų ir tik trijose iš
13 upių baseinų valdymo institucijose, esančiose žemyninėje Ispanijos dalyje.
Daugiausia užtvankų demontavimo projektais užsiima Baskijos vandenų
srities agentūra (ang. Basque water agency), Katalonijos vandenų srities
agentūra (ang. Catalan water agency), Duero upės baseino valdymo
institucija (ang. Duero river basin authority), Tajo upės baseino valdymo
institucija (Tajo river basin authority), Tagus upės baseino valdymo institucija
(ang. Tagus river basin authority).
Daugelis vykdančiųjų institucijų laikosi pozicijos, kad jei užtvankos
demontavimas yra ekonomiškai priimtinesnis sprendimas, siekiant užtikrinti
upės tęstinumą, to ir bus siekiama. Tačiau išimtinais atvejais yra rengiamos
rampos, kurios gerina sedimentų judėjimą, arba natūralūs apytakiniai kanalai,
atveriantys migracijos kelius, bet ne techniniai žuvitakiai. Baskijos vandens srities
agentūros atstovės Atziber Luengo nuomone, techniniai žuvitakiai visiškai
nepadeda dėl besikaupiančių sedimentų ir nėra pakankamai efektyvi žuvų
migracijos priemonė, kad į juos būtų investuojami pinigai.
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Aitziber Gonzalo Urquijo Luengo iš Baskijos vandenų srities agentūros:
Mums svarbu bent pabandyti pradėti užtvankos demontavimo procesą
kiekvienai užtvankai

Norint statyti naują užtvanką, savininkai turi prašyti upės baseino valdymo arba
vandenų srities valdymo institucijų išduoti vandens naudojimo leidimą. Su
leidimu taip pat atsiranda reikalavimai, už kurių nesilaikymą skiriama bauda arba
nutraukiamas leidimas. Tačiau leidimo nutraukimas yra dar vienas ilgas juridinis
procesas, kuris gali užtrukti. O nenutraukus leidimo neįmanoma demontuoti
užtvankos, bet galima statyti žuvų pralaidą, kaip laikiną problemos sprendimo
būdą. Galiausiai visoje Ispanijoje yra daug užtvankų, kurios vis dar neturi
vandens naudojimo leidimo ir tai kelia nerimą dėl Vandens pagrindų direktyvos
tikslų nevykdymo (36).

UŽTVANKŲ DEMONTAVIMO PROJEKTŲ
PROCESAI IR FINANSAVIMAS
Kadangi teisiniuose aktuose yra nurodyta, jog užtvanka, kuri yra nenaudojama
pagal pirminę funkciją 3 metus, gali būti šalinama net jei ji priklauso privačiam
asmeniui, tai suteikia suinteresuotoms institucijoms daug galios reikalauti
demontuoti užtvanką. Tačiau net ir 3 metus nenaudojama užtvanka negali būti
iš karto šalinama, administracinis procesas užtrunka 1-2 metus, ko pasėkoje,
kiekvienais metais yra pradedami 15-20 procesų dėl demontavimo.
Nenaudojamų užtvankų inventorizavimą vykdo inspektoriai, jie ir įvertina, ar
užtvanka nebeatlieka funkcijos ir yra nenaudojama. Duomenis jie praneša upių
baseinų valdymo institucijoms, kurios ir imasi atitinkamų pirminių veiksmų.
Ispanijoje, panašiai kaip Lietuvoje, yra susiduriama su problema, kad užtvanka
nėra registruota, arba nežinomas jo savininkas. Tokiu atveju yra viešai
skelbiama, kad ieškomas užtvankos savininkas per savivaldybę ir per kitų
institucijų kanalus, tačiau, jam neatsiradus per neilgą laiką, užtvankos nuosavybė
pereina arba vandenų srities arba upės baseino valdymo institucijai. Tokiu
atveju užtvankos demontavimas gali būti vykdomas iš valstybės lėšų. Kadangi
savininko ieškojimo laikas nėra ilgas, Lidia Girola iš Tajo upės baseino valdymo
institucijos pažymi, jog bešeimininkės užtvankos demontavimas yra greitesnis ir
lengvesnis, nei tos, kuri turi savininką.
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Francisco Javier Sánchez Martínez iš Ispanijos Aplinkos Ministerijos:
Kiekvienas užtvankos demontavimas mums yra iššūkis ir kiekvienas
demontavimas yra skirtingas.

Nors viso proceso metu ir yra būtinas derinimas su bendruomene, bet
sprendimai yra retai prisitaikomi prie visuomenės lūkesčių, kadangi pirmoje
vietoje yra visuomenės saugumas. Prie kai kurių užtvankų užauga ištisos
bendruomenės kartos, dėl to demontavimo projektai labai dažnai yra
pasitinkami su bendruomenių pasipriešinimu. Tačiau suinteresuotos institucijos
nekelia sau tikslo keisti žmonių nuomonės dėl demontavimo, tik juos informuoti.
Ministerija taip pat neskiria resursų žmonių švietimui, skirtam parodyti, dėl kokių
priežasčių būtina demontuoti užtvankas. Taigi dėl susidariusio negatyvaus
visuomenės nusiteikimo užtvankų demontavimo klausimu, prie to dirbantys
darbuotojai dažnai yra įžeidinėjami žurnalistų ir bendruomenės bei sulaukia
grasinimų, o tai kai kuriais atvejais lėtina demontavimo procesus.
Užtvankų demontavimui Ispanijoje nėra skiriama lėšų iš Europos Sąjungos
fondų. Vieninteliai Europos Sąjungos skiriami pinigai yra per „Life“ ir „Interreg“
projektus. Tokie projektai paprastai būna didesnio masto ir gali apmokėti kelis
demontavimus. Tačiau didžioji dalis pinigų demontavimui yra finansuojami
Aplinkos Ministerijos - 37%, o 31% - finansuojama iš regioninės valdžios (34).
Regioninės valdžios ir upių baseinų valdymo fondais naudojasi projektus
vykdančios institucijos ir, išimtinais atvejais, užtvankų savininkai, kaip finansine
pagalba demontuoti jiems priklausančią užtvanką. Dėl turimo įdirbio ir
duodamų rezultatų valstybės skiriami pinigai yra gana dideli, pavyzdžiui, Duero
upės baseino projektų vykdymui ateinantiems dvejiems metams yra prašoma
12 milijonų eurų.
Dėl administracinio proceso ilgumo ir sudėtingumo suinteresuotos institucijos
pripažįsta, kad jų darbas nevyksta pakankamai greitai, kad būtų pasiekti žymūs
rezultatai. Šioje sferoje trūksta žmogiškųjų išteklių, o procesams trūksta
efektyvumo. Katalonijos regioninėje administracijoje prie užtvankų
demontavimo procesų dirbanti „demontavimo komanda“ turi galimybę susitikti
tik kas 2 mėnesius peržiūrėti progresą dėl jų vykdomų projektų, kadangi tai nėra
jų pagrindinis darbas. Komanda stengiasi sekti bent 30 užtvankų demontavimo
procesų visą laiką, bet per mėnesį progresuoja tik 1-2 projektai. Šią komandą
sudaro: 1 teisininkas/ė, 1 žmogus atsakingas už užtvankų saugumą, 1 už
vandens naudojimą atsakingas asmuo ir 1 žmogus iš gamtos apsaugos grupės.
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SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ĮTRAUKIMAS
MOKSLO SVARBA
Visų suinteresuotų institucijų atstovai visiškai sutinka, kad mokslininkų
įtraukimas yra būtinas nepaisant šalinamos užtvankos dydžio. Ispanijos atveju
mokslininkai atlieka monitoringą, stebėjimus, ekologinius vertinimus ir kita nuo
pat projekto pradžios. Surinkti moksliniai duomenys yra viešinami valstybės
internetiniame puslapyje, surenkami telemetriniai žuvų judėjimo duomenys
vėliau yra naudojami moksliniuose straipsniuose ir dokumentiniuose filmuose.
Tyrimai publikuoti po Robledo de Chavela užtvankos demontavimo žiūrėjo į
demontavimo poveikį įvairiems organizmams ir fiksavo aplinkos atsistatymą (37).
Per 4 metus vykdyti tyrimai parodė laipsnišką visos aplinkos atsigavimą ir
gerėjančią vandens kokybę.
Tyrimai yra svarbūs ne vien mokslinius tyrimus atliekantiems asmenims, bet ir
valstybės tarnautojams, norintiems turėti užtikrintų faktų, kad užtvankų
demontavimas sprendžia kelias problemas iš karto. Tyrimų rezultatai taip pat
publikuojami viešai, atlieka visuomenės informavimo funkciją, o jų panaudojimas
dokumentiniuose filmuose ar reklaminiuose klipuose tiesiogiai prisideda prie
visuomenės švietimo šioje srityje. Taip pat yra renkama svarbi informacija, kaip
gamta keičiasi ir prisitaiko prie naujų veiksnių, kurią galima panaudoti tiek
skatinant kitų šalių įsitraukimą į demontavimo procesus, tiek prisitaikant prie
ateities klimatinių pokyčių.

KULTŪROS PAVELDAS
Kiekvieną kartą, prieš vykdant naują projektą, yra surenkama informaciją apie jo
kultūrinę vertę iš kultūros paveldo departamento. Jei užtvanka turi kultūrinę
vertę, planai yra derinami su kultūros paveldo departamentu. Tokiais atvejais
dažnai randamas kompromisas šalinant tik dalį užtvankos ir paliekant vertingą
dalį arba įrengiant žuvų pralaidą. Tačiau dažnai žuvų pralaida yra prastesnis
variantas dėl jos priežiūros kaštų.
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HIDROENERGETIKA
Reikalavimai hidroelektrinių savininkams yra tokie patys kaip ir kitų užtvankų
savininkams. Įsipareigojimas užtvankos savininkui yra: per visą užtvankos
gyvavimo laikotarpį žuvys turi turėti galimybę migruoti. Nors ir yra reikalavimas,
kad žuvitakis turi būti visada funkcionalus, bet nėra keliami reikalavimai, kokio
efektyvumo turi būti žuvitakiai. Tačiau, jei žuvitakis yra nefunkcionalus, tai gali
būti pakankama priežastis nutraukti vandens naudojimo licenciją, jei savininkas
nesutinka jo rekonstruoti.

ATVEJO ANALIZĖ - ROBLEDO DE CHAVELA
UŽTVANKOS DEMONTAVIMAS

4 pav. Cofio upė, Robledo de Chavela užtvanka
Nuotrauka iš Ispanijos Aplinkos ministeterijos
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Vakarų Madrido provincijoje 1968 metais atidaryta užtvanka formuodama
tvenkinį atliko vandens rezervuaro vietinei bendruomenei funkciją. Dėl
gyvulininkystės ūkių nuotekų sukelto vandens užterštumo, 1990 metais
rezervuaras buvo nustotas naudoti. 2004 metais pasinaudodami tuo, kad
vandens naudojimo leidimas užtvankai buvo negaliojantis, Tajo hidrografinė
konfederacija tapo užtvankos savininkais. Tačiau procesai pajudėjo tik 2012
metais, kadangi buvo užfiksuoti užtvankos pažeidimai, galintys sukelti avariją, tai
smarkiai paspartino demontavimo procesus (38).
Pirmoje demontavimo stadijoje 2012 metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais (38):
Žuvų su elektra gaudymo metodu buvo sugautos žuvys ir perkeltos kitur.
Supiltos 1,5m ir 3,5m aukščio užtvaros žemupyje, kad nebūtų nuplauti
sedimentai žemyn upe.
Išpumpuotas vanduo iš rezervuaro.
Prakastas melioracinis latakas, leidžiantis rezervuare esantiems
sedimentams išdžiūti.
Antroje - atkūrimo stadijoje per 2012-2013 metus (38):
Buvo analizuoti sedimentai dėl ekotoksinų ir sunkiųjų metalų.
Sedimentai buvo išvežti iš rezervuaro.
Įvairiais natūraliais elementais buvo formuojama upės vaga.
Buvo sodinami medžiai ir krūmai erozijos prevencijai.
Per visą laikotarpį įvyko du nenumatyti įvykiai, kurie stipriai sutrikdė normalų
darbų ritmą. 2012 kovo mėnesį kilo potvynis, paskandinęs sunkiąją techniką ir
sugadinęs jau padarytą progresą, o tų pačių metų rugpjūtį vietovę nusiaubė
ugnis. Tam, kad išvengti potvynio daromų padarinių užtvankos sienoje buvo
išgręžtos skylės nutekėjimui.
Galiausiai 2014 metų rugsėjį pati užtvanka buvo susprogdinta. Taip pat buvo
pašalintos užtvankos liekanos ir renatūralizuota užtvankos aplinka. Po metų
vizualiai atsistačiusi vieta matoma nuotraukoje (5 pav).
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Ši užtvanka buvo pati didžiausia demontuota užtvanka Ispanijoje. Pagrindinė
demontavimo motyvacija vietinei valdžiai buvo atstatyti natūralią upės tėkmę ir
atgaivinti natūralią Cofio upės ekosistemą. Praėjus 4 metams nuo užtvankos
demontavimo įvykdyti biologiniai tyrimai rodė pagerėjimą daugelyje parametrų:
įvairių organizmų įvairovė, gausa ir paplitimas (39). Dėl to upės atkarpa pasiekė
„labai gerą“ ekologinę būklę pagal Vandens pagrindų direktyvos standartus (39).
Tyrimas parodė, jog greičiausiai atsistatė žuvų populiacijos, ir lyginant tarp
tyrimų, darytų skirtingais metais, buvo aiškiai matomas žuvų judėjimas upe. Su
gėluoju vandeniu siejami vabzdžiai, moliuskai ir kirmėlės į pokyčius reagavo
lėčiau. Tačiau lėčiausiai reagavo upės pakrantėms būdingos medžių rūšių
bendruomenės, kurių vis dar nesimatė praėjus 4 metams po užtvankos
demontavimo (37).
5 pav. Cofio upė metai po Robledo de Chavela užtvankos demontavimo.
Nuotrauka iš Ispanijos Aplinkos Ministerijos
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PRANCŪZIJA

ĮVADAS
Artois- Picardie vandens srities agentūra yra vienintelė iš visų šių agentūrų
Prancūzijoje, kuri tiesiogiai valdo užtvankų demontavimo projektus. Kitos
agentūros daugiausiai užsiima finansavimo teikimu tokiems projektams.
Prancūzijos šalies analizėje naudojame interviu su Artois-Picardie vandens
srities agentūros inžinieriumi hidrobiologu Stéphane Jourdan, kuris šioje
agentūroje ir kartu su užtvankų demontavimo projektais dirba jau 12 metų,
metu gauta medžiaga bei žemiau nurodytais šaltiniais.
Prancūzijoje pirmasis užtvankos demontavimo projektas įvyko 1996 m., kada
buvo pašalintos 3 didelės užtvankos (Kernansquillec, Saint-Etienne-du-Vigan ir
Maisons-Rouges) siekiant išsaugoti Luaros upę. Nuo 2010 m. Prancūzijos
aplinkos ministerijos nacionalinė agentūra - Prancūzijos bologinės įvarovės
agentūra (toliau - AFB, pranc. L'Agence française pour la biodiversité) siekia
sudaryti išsamią upių kliūčių duomenų bazę. 2017 m. sausio 1 d. duomenys
rodė, kad esama daugiau nei 90 000 visų tipų kliūčių, o 70 000 iš jų yra
užtvankos (ang. weirs and dams). Užtvankomis apibrėžiamos kliūtys, kurių
aukštis yra 2 m ir daugiau, o mažesnės nei 2 m kliūtys laikomos slenksčiais.
Vykdomas ir duomenų bazės sudarymas su visomis žinomomis pašalintomis
užtvankomis. Tikslus skaičius dar nėra žinomas, tačiau iš turimų duomenų
organizacija „Dam removal Europe” nustatė, kad Prancūzija yra pasaulio lyderė
šalinant ekonominės naudos neturinčias ir pirminės funkcijos nebeatliekančias
užtvankas - skaičiuojama apie 2300 pašalintų kliūčių (40/41).
Pagrindinės motyvacijos atliekant šiuos projektus yra upių vientisumo
atstatymas bei geros vandens būklės siekimas įgyvendinant ES Vandens
pagrindų direktyvą (VPD). Upių vientisumo atstatymas taip yra svarbus ir
potvynių prevencijai (40/42).
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TEISINĖ APLINKA
Prancūzijoje valstybei priklauso tik keletas didžiųjų upių, dažniausiai naudojamų
laivybai. Didžioji dauguma upių šioje šalyje priklauso privatiems savininkams,
kuriems priklauso upės pakrantės ir upės. Kartais esama tokių situacijų, kuomet
abi upės pakrantės priklauso skirtingiems savininkams - tuomet vienam
savininkui priklausanti upės teritorija yra iki upės vidurio. 2014 m. įstatymu buvo
pakeista vietos bendruomenių (miestų) atsakomybė, leidžiant jiems atlikti
darbus kovojant su potvyniais, o nuo 2018 m. ir atkurti upes. Visgi tokie
projektai pirmiausia turi būti derinami su privačiu upių pakrančių ir upių
savininku (-ais), gaunamas specialus leidimas iš savininko (40/43).
Užtvankos visuomet priklauso privatiems savininkams, bešeimininkių užtvankų
nėra, dažnai šie dokumentai yra dar iš Napoleono laikų. Yra išskiriamas
užtvankos kaip objekto savininkas ir užtvankos naudos (ang. use of the dam)
savininkas, pavyzdžiui - bendruomenė. Užtvankos naudos dokumentai ir
įstatymai yra dažnai labai seni - vis dar galioja įstatymai iš laikotarpio prieš
Prancūzijos revoliuciją (40).
Pasak Stephane Jourdan, įgyvendinant užtvankų demontavimo ir upių atstatymo
projektus, svarbiausias įrankis yra įstatymas, kuris įpareigoja savininkus užtikrinti
upių vientisumą (40).
Prancūzijos vandens politikoje priimti trys vandens teisės aktai, kaip rodo
paveikslėlis žemiau (3 pav.). Antrasis jų priimtas 1992 m. sausio 3 d. - Vandens
įstatyme (ang. Water law) nustatyti integruoto vandens valdymo principai, visų
pirma siekiant išsaugoti ir apsaugoti vandens ekosistemas. Visgi vėliau, 2000 m.
Europos Sąjungai priėmus Vandens pagrindų direktyvą (VPD), Prancūzijoje buvo
perkelta 2004 m. balandžio 21 d. įstatymu. 2006 m. gruodžio 30 d. Vandens ir
vandens aplinkos įstatyme (ang. The Law on Water and Aquatic Environments,
pranc. trumpinys - LEMA) galiausiai buvo atnaujinta visa vandens politika ir
numatytos priemonės, skirtos VPD nustatytiems geros būklės tikslams pasiekti.
Daugelis VPD įtvirtintų principų jau buvo integruoti į Prancūzijos vandens
įstatymus. Pavyzdžiui, Prancūzija jau buvo padalyta į hidrografines zonas
vandens ištekliams valdyti. Prancūzijoje UBVP (upių baseinų valdymo planai) ir
BPM (pabaseinio valdymo planai) yra pagrindinės priemonės gerai vandens
išteklių ekologinei būklei pasiekti. Jie egzistuoja nuo 1992 m. Vandens įstatymo
priemonių programų, kuriose išvardijamos priemonės, skirtos tikslams pasiekti.
Upių atkūrimas (ang. River restoration) yra pagrindinė pabaseinio
valdymo planų dalis, taip pat tai - vienas iš penkių pagrindinių 10-osios
vandens agentūrų planavimo 2013–2018 m. laikotarpiui programų prioritetų
(42).

47.

6 pav. Pagrindiniai teisės aktų Prancūzijos vandens politikoje chronologinė seka - 1964 m.,
1992 m. ir 2006 m. įstatymai ir 2000 m. ES Vandens pagrindų direktyva, lėmusi 2006 m.
įstatymą (42).

Prieš priimant 2006 m. Vandens ir vandens aplinkos įstatymą, upės buvo
skirstomos į upes, kuriose draudžiamos naujos hidraulinės konstrukcijos ir
upes, kuriose hidraulinės konstrukcijos gali būti sumontuotos, jeigu jos nebėra
kliūtis. Ši klasifikacija buvo pritaikyta atitikti VPD, ir upės nuo Vandens ir
vandens aplinkos įstatymo priėmimo yra klasifikuojamos į upes, kurias
reikia išsaugoti (apima aukštos ekologinės būklės upes ir upes, veikiančias
kaip biologiniai rezervuarai) ir į upes, kurias reikia atkurti (kuriose turi būti
užtikrintas sedimentų transportavimas ir žuvų migracija). Ši klasifikacija padeda
kuriant mėlynąją vandens ekosistemų infrastruktūrą (ang. Blue infrastructure for
aquatic ecosystems) (42).
2009 m. lapkričio 13 d. Prancūzijos valstybės sekretorius, atsakingas už darnų
vystymąsi, pranešė apie nacionalinio veiksmų plano, skirto upių tęstinumui
atkurti, priėmimą. Plane numatoma rinkti informaciją apie užtvankas ir
slenksčius, apibrėžti kiekvieno upės baseino prioritetinius veiksmus, įvertinti
naudą aplinkai dėl įgyvendinamų priemonių (tai atlieka Prancūzijos biologinės
įvairovės agentūra). 2010 m. gruodžio mėn. taip pat buvo priimta Nacionalinė
migruojančių žuvų valdymo strategija (trumpinys StraNaPoMi), kurioje
daugiausia dėmesio skiriama šiems keturiems punktams: išsaugoti ir atkurti
populiacijas ir buveines, atnaujinti migruojančių žuvų valdymo politikos valdymą,
gerinti žinių įgijimą, stebėseną ir vertinimą bei vystyti dalijimąsi patirtimi,
komunikacija ir mokymu žuvų migracijos klausimais (42).
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Taip vadinamas „Grenelle for the Environment” taip pat yra svarbus žingsnis.
2007 m. Prancūzijoje surengtos diskusijos su visomis suinteresuotomis šalimis,
dalyvaujančiomis aplinkos ir tvaraus vystymosi veiklose. Šioje Grenelle nustatyti
įsipareigojimai buvo įtraukti į 2009 m. rugpjūčio 3 d. įstatymą ir užbaigti 2010 m.
liepos 12 d. įstatymu. Jos tikslai - upių vientisumo atkūrimas, ypač
žaliosios ir mėlynosios infrastruktūros sukūrimas siekiant išlaikyti ir
atkurti koridorių tinklą gyvūnų ir augalų rūšims, kad šios galėtų
komunikuoti, judėti, rasti maisto, daugintis ir pailsėti (42).

Prancūzijos ir ES reglamentai (VPD, Vandens teisė, Stranapomi,
Grenelle įstatymas ir Žalioji ir mėlyna infrastruktūra, nacionalinis upių
tęstinumo planas) padarė privalomu upių tęstinumo atkūrimą (42).

ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS
Pagrindiniai Prancūzijos instituciniai veikėjai, dalyvaujantys įgyvendinant VPD, yra
(42):
Aplinkos ministerija
Prancūzijos biologinės įvairovės agentūra (toliau - AFB, pranc. L'Agence
française pour la biodiversité)
Vandens srities agentūros (ang. Water Agencies)
Aplinkos, plėtros ir būsto regioniniai direktoratai
Departamento teritorinės direkcijos (ang. Departmental Territorial
Directorate; trump. DDT)
Aplinkos ministerija planuoja veiklą su kitomis ministerijomis, kompetentingomis
tam tikruose konkrečiuose sektoriuose. Koordinavimą užtikrina tarpžinybinė
vandens misija.
Prancūzijos biologinės įvairovės agentūra (trump. AFB) yra viešoji institucija, kuri
turi keturias pagrindines misijas: mobilizuoti tvaraus vandens ir vandens
aplinkos valdymo klausimų mokslinius tyrimus, rinkti ir teikti informaciją apie
vandens ir vandens aplinkos būklę ir naudojimą visoje Prancūzijoje (taip pat apie
užtvankų demontavimo projektus), apsaugoti ir stebėti vandens aplinką, teikti
techninę paramą teritoriniam vandens ir aplinkos valdymui bei atkūrimui. AFB
taip pat užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų vandens aplinkos taisyklių. Ši
institucija gali teikti baudas privatiems savininkams, nesilaikantiems įstatymų.
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Vandens srities agentūros įgyvendina upių baseinų valdymo planų tikslus ir
nuostatas. Šios agentūros yra finansiškai savarankiškos ir turi nuosavų
finansinių išteklių iš surenkamų mokesčių, taikomų vandens naudojimui.
Surinktus finansus šios agentūros vėliau teikia upių valdymo darbų projektams
vykdyti, tarp kurių yra ir užtvankų demontavimo darbai. Artois Picardie baseino
agentūra yra vienintelė, kuri kartu ir įgyvendina užtvankų demontavimo
projektus. Pavyzdžiui, Artois-Picardie upių baseine 2013–2018 m. numatyti 300
su užtvankomis susijusių projektų. Iš jų vandens agentūra pašalino 45. Iš viso
80% buvo numatyta užtvankų demontavimo projektų, o likę 20% - žuvų pralaidų
statymas (kada užtvanka atliko svarbią ekonominę funkciją) (40/42).
Aplinkos, plėtros ir būsto regioniniai direktoratai užtikrina vandens politikos
įgyvendinimo nuoseklumą regioniniu lygmeniu.
Prancūzijoje yra 96 departamentai (ir papildomai 5 užjūrio departamentai) ir
kiekviename yra Departamento teritorinės direkcijos (trump. DDT) - tai yra vietos
administracija, įgyvendinanti vandens politiką vietos (departamentų) lygmeniu
(40/42).
Žemiau nurodytas paveikslas (7 pav.) iliustruoja, kuriuose lygiuose ir kaip šie
skirtingi aktoriai veikia. Žemyninėje Prancūzijoje yra 6 pagrindiniai upių baseinai,
kuriuos administruoja vandens agentūros. Tačiau šiuos pagrindinius baseinus
sudaro ir mažesni vietos baseinai, kuriuos administruoja tų baseinų vietos
valdžių asociacijos, turinčios vandens valdymo kompetencijas. Tokios vietinės
vykdančiosios struktūros dar vadinamos „upės sindikatais” (ang. river
syndicates). Upės sindikatai vykdo su upėmis susijusius darbus, tarp kurių upių
vientisumo atstatymo ir užtvankų demontavimo darbus, tačiau kartu ir kitus su
vandenimis susijusius darbus.
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7 pav. Pagrindiniai Prancūzijos instituciniai veikėjai, įgyvendinantys vandens politiką
skirtinguose lygmenyse. NVO „European Rivers Network” schema, kuria pasidalino Stephane
Jourdan.

UŽTVANKŲ DEMONTAVIMO PROJEKTŲ
PROCESAI IR FINANSAVIMAS
Dauguma demontuojamų užtvankų Prancūzijoje yra nebeatliekančios pirminės
funkcijos užtvankos. Visgi, kaip pažymi Stephane Jourdan, esama ir tokių atvejų,
kuomet hidroelektrinių savininkai, matydami, kad jų veikla nėra ekonomiškai
tvari, sustabdo savo veiklą ir perduoda užtvankas jų demontavimui. Taip pat,
nors užtvankos dažnai pirminių funkcijų ir nebeatlieka, pasak kalbinto
specialisto, svarbu suprasti ir netiesiogines užtvenktų upės sričių, tvenkinių,
funkcijas (40).
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Dauguma demontuojamų užtvankų Prancūzijoje yra nebeatliekančios pirminės
funkcijos užtvankos. Visgi, kaip pažymi Stephane Jourdan, esama ir tokių atvejų,
kuomet hidroelektrinių savininkai, matydami, kad jų veikla nėra ekonomiškai
tvari, sustabdo savo veiklą ir perduoda užtvankas jų demontavimui. Taip pat,
nors užtvankos dažnai pirminių funkcijų ir nebeatlieka, pasak kalbinto
specialisto, svarbu suprasti ir netiesiogines užtvenktų upės sričių, tvenkinių,
funkcijas (40).
Išskiriant demontuoti siektinas užtvankas, yra keletas strategijų. Vienas iš būdų kuomet privatūs savininkai patys praneša norintys demontuoti užtvankas. Kitais
atvejais žiūrima į tas upes, kuriose turi būti atverti žuvų migracijos keliai,
pritaikomas upių vientisumo užtikrinimo teisinis įpareigojimas. Taip pat, tarp
upių baseinuose upių sindikatų atliekamų darbų yra ir upių hidromorfologijos
atkūrimas, kam pasitelkiami ir užtvankų demontavimo sprendimai. Jei upėse
vykdoma svarbi ekonominė veikla ir užtvankos demontavimas nėra tinkamas
variantas, svarstomas žuvų pralaidos įrengimas. Tačiau užtvankos
demontavimas yra pirmenybė (40).
Atsižvelgiant į teisinį įpareigojimą užtikrinti upių vientisumą, užtvankos
savininkas pagrinde turi du pasirinkimus. Vienas jų, jei savininkas nori išlaikyti
užtvanką, jis turi padengti su žuvų pralaidos įrengimu susijusias išlaidas. Kartais,
kadangi paties pastato ir jo naudos savininkai skiriasi, būtent naudos savininkai
nori palikti užtvanką ir taip padengia žuvų pralaidos įrengimo išlaidas. Kitas
variantas - pasirinkti užtvankos demontavimo variantą. Artois-Picardie vandens
srities agentūra tokiu atveju siekia užtikrinti, kad užtvankos demontavimas būtų
padengtas iš įvairių fondų ir nekainuotų užtvankos savininkui. Vykdant upių
atkūrimo projektus, yra įtraukiami užtvankos šeimininkas, upių/upių pakrančių
savininkai (40).
Finansuojant užtvankų demontavimo projektus, vandens agentūros kartu su
vietos valdžios institucijomis siekia surasti lėšų tokiems projektams, kad
savininkai už tai mokėti neturėtų. Pvz.: naudojami ES struktūriniai fondai, skirti
upių atstatymo ir gamtos apsaugos darbams. Ieškant tokios finansinės paramos
ir vykdant darbus privačiam savininkui visad svarbu parodyti, jog finansuojami
darbai prisideda prie viešųjų tikslų. Vandens srities agentūros turi savo
biudžetus, kadangi renkami vandens naudojimosi mokesčiai.
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Šie pinigai vėliau naudojami finansiškai padėti vietos valdžioms su įvairiais
vandenų darbais. Pvz.: Artois-Picardie vandens srities agentūros padeda
suteikdama upių sindikatams su užtvankų demontavimu dirbančius inžinierius
bei suteikdama finansus užtvankų demontavimui, upių atstatymui. ArtoisPicardie vandens srities agentūra, pavyzdžiui, turi 5 mln. eurų biudžetą užtvankų
demontavimui. Užtvankų išpirkimas siekiant užtvankų demontavimo taip pat
galimas iš šio biudžeto (40).
2013-2018 m. m. plane vandens srities agentūra finansavo iki 80% išlaidų, 2019
-2024 m. m. numatoma finansuoti iki 70%. Papildomai ieškoma pagalbos iš
regioninių struktūrų, ir sudėjus abi finansines priemones, galima pasiekti 100%
finansavimo. Stephane Jourdan iš Artois-Picardie vandens srities agentūros
dalinasi, jog jų baseine atvejais, kuomet dėl svarbios ekonominės veiklos buvo
pasirenkamas žuvų pralaidos projektas, iki 2019 m. buvo finansuojama iki 40%
šių projektų išlaidų, tačiau nuo 2019 m. tai nebefinansuojama (40).
Taip pat Prancūzijos biologinės įvairovės agentūra dirba su upių atstatymo
projektų poveikio tyrimais - pasirenkami kai kurie projektai ir yra vykdomas
ilgalaikis poveikio stebėjimas, iš viso 9 metus - 3 metus prieš užtvankos
demontavimo/upių atstatymo projektą, ir 6 metus - po. Toks ilgalaikio poveikio
stebėjimo projektas, kaip dalinasi Stephane Jourdan, buvo vykdytas ir jų baseine.
Demontavus užtvanką buvo stebimas saugomų rūšių atsistatymas, kam, pasak
eksperto, svarbūs tokie ilgalaikio tyrimo projektai. Jų atveju, teigiami rezultatai
buvo matomi po 2 metų nuo užtvankos demontavimo (40).

8 pav. Saint Ettienne Du Vigan užtvankos demontavimas.
Nuotraukos autorius: Roberto Epple
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SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ĮTRAUKIMAS
MOKSLO SVARBA
Organizuojant užtvankų demontavimo projektus Prancūzijoje, esama privalomų
tyrimų, kuriuos būtina atlikti - tyrimai prieš poveikio darymą (ang. pre-impact
regulatory studies), užtvankos demontavimo pasekmių tyrimai dėl
sedimentologijos, vandens kokybės ir kiekio, potvynių, ekologinio poveikio (40).
Be to, siekiama daryti tyrimus stebint kaip tokie projektai veikia žuvų
populiacijas. Kartais tokie projektai daromi su žūklės federacija, kurie tiria žuvų
migraciją naudodami kameras po vandeniu. Tyrimai daromi tiek prieš užtvankos
demontavimą, tiek po jo. Taip pat Prancūzijos biologinės įvairovės agentūra
dirba su upių atstatymo projektų poveikio tyrimais - pasirenkami kai kurie
projektai ir yra vykdomas ilgalaikis poveikio stebėjimas, iš viso 9 metus - 3 metus
prieš užtvankos demontavimo/upių atstatymo projektą, ir 6 metus - po. Toks
ilgalaikio poveikio stebėjimo projektas, kaip dalinasi Stephane Jourdan, buvo
vykdytas ir jų baseine. Demontavus užtvanką buvo stebimas saugomų rūšių
atsistatymas, kam, pasak eksperto, svarbūs tokie ilgalaikio tyrimo projektai. Jų
atveju, teigiami rezultatai buvo matomi po 2 metų nuo užtvankos demontavimo
(40).

VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS
Kaip jau minėta anksčiau, svarbiausia vykdant tokius projektus susitarti su
užtvankos (ir jos naudos) savininkais, taip pat upės/upės pakrančių savininkais.
Taip pat, kai kuriems projektas reikia sukurti komitetą su vietos valstybės
tarnybomis, vietos bendruomenėmis, savininkais. Turi būti pateikta keletas
projektų pasiūlymų (nuo užtvankos demontavimo iki žuvitakio statymo),
įtraukiama kiekvieno pasiūlymo kaštų/naudos analizė (40).

HIDROENERGETIKA
Hidroenergetikos svarba priklauso nuo regiono. Pavyzdžiui, Artois-Picardie baseine,
kur dominuoja lygumos, hidroenergetika nėra plačiai vystoma, tačiau kituose
regionuose ji yra svarbesnė. Dažnai, esant svarbiai ekonominei veiklai, kaip
hidroenergijos gamyba, laivyba, pasirenkamas žuvų pralaidos sprendimas (40).

KULTŪROS PAVELDAS
Kada užtvanka priklauso kultūros paveldui, dažniausiai ieškoma tam tikrų techninių
sprendimų, kaip galima suderinti kultūros paveldą su žuvų migracijos kelio
atlaisvinimu demontuojant, bandoma palikti tam tikrą pagrindą. Visgi dažniausiai tai
yra sudėtingas uždavinys, tokių techninių sprendimų ne visada pavyksta rasti (40).
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KOMUNIKACIJOS PAVYZDŽIAI
Prancūzijos biologinės įvairovės agentūros puslapyje (44) pateikiama informacija
komunikacijai apie upių atstatymo projektų naudą, ekosistemines paslaugas.
Taip pat pateikiama komunikacijos įrankių skiltis, kurioje yra nuorodos į įvairius
informacinius filmus šia tematika - tiek detalesnius ir labiau techninius, ir
trumpesnius, kurie visuomenę supažindina su Prancūzijoje vykdomais upių
atstatymo/ užtvankų ir tvenkinių demontavimo projektais, taip pat supažindina
su upių ypatumais ir kodėl svarbu jas atstatyti. Taip pat pateikiamos nuorodos į
kiekvieno iš upių baseino komunikacinius įrankius. Komunikacinių priemonių
pateikiama ne tik upių atstatymo tema, bet ir migruojančių žuvų tema. Daugiau
informacijos šia tema, ypač apie lašišas, pateikiama atskirame, „2019 tarptautiniai lašišos metai” puslapyje (44).
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DIDŽIOJI
BRITANIJA

ĮVADAS
Jungtinės Karalystės analizėje pagrinde žiūrime į Anglijos ir Škotijos pavyzdžius.
Šiai daliai naudota interviu su užtvankų demontavimo ir kitų žuvų migracijos
kelių gerinimo ir upių atkūrimo projektų specialistais - Anglijos Aplinkos
agentūros specialistu Charles Crundwell ir Škotijos Aplinkos apsaugos
agentūros specialistu Francis Hayes, surinkta informacija.
Organizacijos „Dam Removal Europe” puslapyje, kuriame nurodomi sėkmingi
užtvankų ir kitų kliūčių šalinimo projektų pavyzdžiai, didelė dalis pavyzdžių yra iš
Jungtinės Karalystės, ypač Anglijos. Skaičiuojama, jog Anglijoje ir Velse yra apie
22,000 žmogaus sukurtų kliūčių upėse. Škotijoje tokių tikslių duomenų nėra.
Anglija ir Velsas taip pat pirmauja pagal pašalintų kliūčių skaičių - 2017 m.
duomenimis jų buvo 129, tačiau manyta, jog tai neatspindi pilno paveikslo. Tais
pačiais metais Škotijoje buvo žinoma apie 9 pašalintas kliūtis (47).
Pagrindiniai motyvai vykdyti upių atkūrimo projektus Anglijai ir Velsui buvo ES
Vandens Pagrindų direktyvos iškelti tikslai siekiant užtikrinti žuvų praėjimą (47).
Nors Jungtinė Karalystė paliko Europos Sąjungą, ES aplinkosauginė teisė turėtų
likti įtvirtinta (45). Tuo tarpu Škotijoje vienas pagrindinių motyvų atverti upes yra
mėgėjų žvejų interesas.

Ennerdale malūno slenkstis
Nuotrauka iš: West Cumbria River Trust
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TEISINĖ APLINKA
Kalbant apie Anglijos teisinę aplinką žuvų migracijos klausimu, vienas
pagrindinių teisinių aktų, kurį galima panaudoti siekiant įgyvendinti projektus,
yra ES Vandens pagrindų direktyva (VPD). Visgi praktikoje tai nėra naudojama,
daugiausiai naudojamos derybos su užtvankų savininkais, kurie tiek Anglijos, tiek
Škotijos atvejais dažniausiai yra privatūs asmenys.
Taip pat Anglijoje yra žuvininkystės teisės aktų, kurie padeda vykdant darbus. Iš
tokių teisės aktų išskiriamas svarbus Lašišų ir Gėlųjų vandenų žuvininkystės
įstatymas (ang. Salmon and Freshwater fisheries Act) (paskutinis perrašymas
vyko 1975 m.), ES Ungurių reglamentas (ang. Eel regulations), įtrauktas į
Jungtinės Karalystės teisės aktus (45). Lašišų ir Gėlųjų vandenų žuvininkystės
įstatymas sukurtas siekiant pagrinde apsaugoti lašišas ir šlakius nuo komercinio
brakonieriavimo bei apsaugoti jų migracijos maršrutus. Antroje įstatymo dalyje
„Kliūtys žuvų praplaukimui” (ang. Obstructions to Passage of Fish) 9-15
skirsniuose nurodoma, jog statant užtvanką ar kitus upes fragmentuojančius
barjerus lašišų ar šlakių upėse, savininkas turi įrengti žuvų pralaidą, kurią turi
patvirtinti atsakinga agentūra, bei užtikrinti tokios struktūros priežiūrą, kitaip jis
gali būti nubaustas (48/49). Aplinkos agentūra šiuo atveju taip pat gali įrengti
žuvų pralaidą ir susigrąžinti išlaidas iš savininko (45).
Kita svarbi direktyva, į kurią reikia atsižvelgti išduodant licencijas – tai Buveinių
direktyva. Jei svarstoma veikla gali turėti įtakos buveinėms, tokią paraišką galima
atmesti. Kartu su pareiškėju ieškoma kitų būdų licencijos išdavimui – tuomet
dažnai atsiranda įpareigojimas įrengti žuvų pralaidą (45).
Taip pat praktikoje naudojamas privalomą pirkimą įgalinantis teisės aktas.
Pavyzdžiui, numačius projektuoti žuvitakį ir savininkui nesutinkant, projektą
vykdanti institucija gali naudoti šį teisės aktą nupirkti tą žemės sklypą. Tai yra
ilgas procesas, reikalaujantis ministro patvirtinimo, tačiau praktikoje tai
naudojama (45). Situacija Škotijoje, pasak Francis Hayes, yra labai panaši į
Anglijos. Čia taip pat veikia Lašišos ir gėlųjų vandenų žuvininkystės įstatymas,
tačiau praktiškai labiau naudojamas vadinamasis CAR
(ang. Controlled Activities Regulation) - Kontroliuojamos veiklos reglamentas
(46).
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LICENCIJOS
Bet kokiems darbams upėse yra reikalingos viena ar kelios licencijos. Aplinkos
agentūra aplinkos apsaugos tikslais gali reikalauti tam tikrų šių licencijų sąlygų.
Agentūra, pagal Aplinkos įstatymą, negali išduoti naujos licencijos, kuri, jos
žiniomis, blogins aplinką. Naudojamos licencijos pateikiamos žemiau (45).
Sutikimas dėl apsaugos nuo potvynio (nuolatinis arba laikinas):
Atliekant bet kokius darbus, esančius 8 metrų atstumu nuo upės kranto,
negali būti padidinta potvynių rizika. Tai padeda išvengti naujų barjerų.
Užtvenkimo licencija (ang. Impounding licence): Istorinės užtvankos
nėra licencijuojamos, tačiau, jei yra atliekamas keitimas, reikia
retrospektyvios užtvenkimo licencijos. Dažnai šiame etape reikalaujama
žuvų pralaidos, remiantis Vandens pagrindų direktyva ir Lašišų ir Gėlųjų
vandenų žuvininkystės įstatymu.
Vandens paėmimo licencija (ang. Abstraction licence): Jei siekiama
vandens naudojimo („vartojant“ - vandens negrąžinant atgal į upę, arba
„nevartojant“ - grąžinant į upę), reikalinga vandens paėmimo licencija. Sąlyga
žuvų pralaidai čia naudojama dažniausiai. Pagrinde tai susiję su
hidroelektrinių veikla.
Vandens išleidimo licencija (ang. Discharge licence): Čia vanduo
išleidžiamas į upę. Tai gali būti sujungta su vandens paėmimo licencija, kuria
vanduo grąžinamas į upę arba išleidžiant vandenį iš išorinio šaltinio (pvz.:
nuotekų valymo darbai). Priklausomai nuo šaltinio, tai taip pat gali paveikti
žuvų praėjimą ir gali būti numatoma sąlyga žuvų pralaidai.
Perdavimo licencija (ang. Transfer licence): Reikalinga, jei vandens
paėmimas yra vartojamojo pobūdžio ir tada grąžinamas į upę žemiau (pvz.:
vandens aušinimas, malūnai ar hidroenergija ir t.t.). Tai gali sukelti migracijos
problemas ir siekiant užtikrinti žuvų praėjimą, gali būti iškelta sąlyga žuvų
pralaidai. Atkreipiamas dėmesys ir į pro žuvų pralaidą einančio vandens
apsaugą nuo papildomo jo paėmimo.
Škotijoje turint užtvanką, taip pat reikia licencijų, kuriose numatomos sąlygos
užtikrinti žuvų praėjimą pro užtvanką. Būdai siekiant šio tikslo gali būti įvairūs,
tačiau tai turi būti padaryta iki konkrečios datos. Didelės vandenį naudojančios
įmonės, pavyzdžiui, hidroelektrinės, taisyklių turi laikytis griežtai ir privalo įrengti
žuvų pralaidas. Į mažus savininkus, kurių užtvankos yra senos, nenaudojamos,
žiūrima atlaidžiau ir ieškoma kitų, pavyzdžiui, finansinių, motyvų įgyvendinti šiuos
projektus (46).
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NACIONALINĖ ŽUVŲ PRALAIDŲ PATARIAMOJI GRUPĖ
(NFPAP)
Statant žuvų pralaidas ar šalinant užtvanką, agentūrų žuvų ekologai tikrina, ar
darbai atitinka reikiamus standartus, pavyzdžiui, Škotijoje naudojamasi Aplinkos
agentūros gairių vadovu žuvų pralaidoms. Žuvų pralaidos turi būti taikomos
visoms migruojančių žuvų rūšims, ne tik lašišoms (46).
Anglijoje ir Velse veikia Aplinkos agentūros nacionalinė žuvų pralaidų patariamoji
grupė (ang. Environment Agency’s National Fish Pass Advisory Panel / ang.
trump. NFPAP) - ekspertų grupė, kuri tikrina žuvų pralaidų projektų efektyvumą
(45).
NFPAP veikia nuo 1996 m., su tikslu teikti rekomendacijas Aplinkos agentūrai dėl
oficialaus leidimo žuvų pralaidoms išdavimo. Grupė taip pat veikia kaip
kompetencijos centras ir kreipia dėmesį į kitus su žuvų pralaidomis susijusius
klausimus (pvz.: hidroenergetikos sukeliamas problemas). Jie taip pat skatina
mokslinių tyrimų ir plėtros projektus, skirtus geriau suprasti žuvų pralaidų
reikalavimus, išsamios visų Anglijoje esančių žuvų pralaidų duomenų bazės
kūrimą ir palaikymą bei reikiamų įstatymų pakeitimą.
Svarbus NFPAP vaidmuo yra patarti ir padėti Agentūros darbuotojams dėl žuvų
pralaidų klausimų, o pagrindinė funkcija - teikti rekomendacijas Agentūros
teritoriniam pareigūnui (ang. area agency officer), kuriam suteikta atsakomybė
patvirtinti leidimus.
Aplinkos Agentūra yra atsakinga už migruojančių lašišinių žuvų ir kitų rūšių žuvų
pralaidų patvirtinimą. Žuvų pralaidos gali būti rengiamos tiek pačios Agentūros,
tiek išorinių organizacijų. Siekiant, kad tiek vidaus, tiek išorės projektai turėtų
tuos pačius standartus , buvo svarbu turėti profesionalias nepriklausomas
konsultacijas. Taip buvo sudaryta šiais klausimais konsultuojanti ekspertų grupė.
Taigi prieš išduodant patvirtinimą dėl planuojamos žuvų pralaidos, turi būti
pasitarta su deleguotu NFPAP pareigūnu. NFPAP rengia mėnesinius susitikimus,
kuriuose svarstomas paraiškų projektams patvirtinimas ar atmetimas, auditai ir
kiti klausimai.

60.

Grupę sudaro pareigūnai, pasirinkti atsižvelgiant į jų kompetenciją ir patirtį žuvų
pralaidų ir žuvų migracijos klausimais. Šiuo metu komisijai pirmininkauja
pagrindinės buveinės nacionalinių operacijų vyriausiasis techninis specialistas
(ang. head office national operations senior technical specialist). Taip pat yra
įtrauktas pagrindinės buveinės vyresnysis techninis specialistas ( ang. head
office senior technical specialist, fish passage), kuris taip pat yra deleguotasis
nacionalinis žuvų pralaidų pareigūnas (ang. national fish pass officer), kuris turi
nuolatinę darbo vietą Nacionaliniame operacijų direktorate. Taip pat į komisiją
įeina ir „Natural Resources Wales“ atstovas. Grupė veikia prie Nacionalinio
operacijų direktorato ir reguliariai komunikuoja su Nacionalinės žuvininkystės
tarnybos vadovu (45).

ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS
Žuvų migracijos kelių gerinimo, tame tarpe ir užtvankų ir kitų kliūčių
demontavimo, projektus Anglijoje vykdo Aplinkos agentūra, Škotijoje Škotijos Aplinkos apsaugos agentūra.
Anglijoje už Vandens pagrindų direktyvos klausimą atsakinga Aplinkos
agentūra (ang. Environment Agency) ir Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų
ministerija (ang. Department for Environment Food & Rural Affairs,
sutrumpintai DEFRA). Anglijos Aplinkos agentūra yra atsakinga už Vandens
pagrindų direktyvos praktinį įgyvendinimą ir priežiūrą (ataskaitų teikimą,
stebėseną, veiklos leidimą ir reguliavimą, visuomenės informavimą, konsultacijas
ir pan.), taigi koordinuoja visus reikiamus darbus. Vandens pagrindų direktyvos
kontekste buvo išanalizuoti visi migracijos barjerai. Agentūra atlieka upių
baseinų rajonų vandens telkinių tyrimus nustatant šių būklę, ir vėliau žiūrima į
problemų sprendimą tiek Aplinkos agentūros viduje, tiek per įvairias
partnerystes - su labdaros (ang. Charities), nevyriausybinėmis, kitomis
vyriausybinėmis organizacijomis. Upių baseinų rajonų valdymo planuose
numatomi prioritetai, kiekviename cikle, priklausomai nuo to, ar vandens kokybė
pasikeitė, prioritetai gali būti keičiami (45). Prie priemonių fizinėms vandens
telkinių modifikacijoms spręsti nurodytas žuvų migracijos kliūčių pašalinimas
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arba palengvinimas bei inžinerinės konstrukcijos pašalinimas ar modifikavimas.
Visgi, pasak kalbinto specialisto, nors prioritetas vykdant tokius projektus
teikiamas struktūros pašalinimui, šiuo metu dažniau pasirenkamas sprendimo
būdas – žuvų pralaidos statymas (53/45).
Škotijoje Aplinkos apsaugos agentūra (ang. Scotland Environment protection
agency, trumpinys - SEPA) užsiima kliūčių analize, nustatant kliūtis žuvims bei
koks žuvų kelio ilgis blokuojamas. Vėliau dirbama su užtvankų savininkais, vyksta
derybos ir ieškomi tinkamiausi sprendimai (46). Škotijos upių baseinų rajonų
valdymo plane 2015 -2027 m. m. nurodyta, jog vykdant žuvų migracijos sąlygų
gerinimo projektus, 2015-2021 m. m. periode bus pašalintos 145 kliūtys žuvų
migracijai, o 2021-2027 m.m. - 149. Čia pat pabrėžiama, kad barjerų pašalinimas
galimas keliais būdais - statant žuvų pralaidas virš ar aplink konstrukcijas, arba,
jei įmanoma, apleistų užtvankų sukurtos kliūtys gali būti nugriaunamos (52). Dėl
„Brexito“ nėra aišku, kaip toliau vyks įgyvendinimas ir ataskaitų rengimas, tačiau
Francis Hayes pabrėžė, jog Škotijoje vyrauja tvirta nuostata, jog dirbama įprasta
tvarka.

UŽTVANKŲ DEMONTAVIMO PROJEKTŲ
PROCESAI IR FINANSAVIMAS
Tiek Anglijoje, tiek Škotijoje, priimant su žuvų migracijos sąlygų gerinimu susijusius
sprendimus, pirmiausia galvojama apie užtvankos ar barjero pašalinimą, ir tik po to
apie žuvų pralaidas. Ankstyvoje planavimo fazėje Škotijos Aplinkos apsaugos
agentūra sudaro ilgąjį galimų sprendimų sąrašą. Atsižvelgiama į įvairius aspektus,
tokius kaip urbanizacijos lygis, statiniai šalia užtvankų, potvynių rizika ir pan. Jei
užtvankos ar kliūties šalinimas nėra tinkamas variantas, galvojama apie žuvų
pralaidas (46).
Anglijoje, norint pašalinti užtvanką, leidimo reikia kreiptis į Aplinkos agentūrą,
Škotijoje - į Škotijos Aplinkos apsaugos agentūrą. Charles Crundwell pažymi, jog
savininkui norint pašalinti užtvanką, jis taip pat apie tai turi pranešti savo
kaimynystėje tam, kad kaimynai, jei yra poreikis, galėtų išreikšti prieštaravimą.
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Jei savininko atliekami demontavimo ar kiti darbai sukelia problemas kaimynams
aukštupyje ar žemupyje, savininkas turėtų už sukeltas problemas atsakyti. Tai yra
vienas sudėtingiausių proceso aspektų ir tokiais atvejais turi būti ieškoma
kompromiso (45). Dažnai susiduriama su bendruomenių pasipriešinimu, todėl
bendruomenės įtraukiamos į tokius projektus nuo pačios pradžios - yra svarbu, kad
dauguma bendruomenės narių sutiktų su pvz.: barjero pašalinimu (45).
Dažniausiai savininkas nemoka už žuvų migracijos sąlygų sudarymo projektus,
išskyrus tai, jog jie suteikia prieigą vykdyti projektą. Išimtis yra didelės įmonės ar
hidroelektrinės - jos turi susimokėti už žuvų pralaidos įrengimą (45).
Anglijos Aplinkos agentūra turi biudžetą atlikti įvairiems darbams - potvynių rizikos
valdymo, žuvininkystės ir pan. - bei žuvų migracijos sąlygų gerinimo. Atskiro biudžeto
įgyvendinti VPD nėra, esant dabartinei „Brexito“ situacijai nėra aišku, kaip
finansavimas atrodys ateityje, tačiau anksčiau buvo taip pat naudojamasi ES fondų
lėšomis (45). Pavyzdžiui, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 2018
metais finansavo Vandens aplinkos dotacijų schemą (ang. Water Environment Grant
Scheme). Schema buvo skirta suteikti dotacijas pelno nesiekiančioms
organizacijoms vykdyti vandens ekosistemas gerinančius projektus. Iš viso 27 mil. £
(po 9 mln. £ trejus metus) skirta vietinių ekosistemų atkūrimo finansavimui, taip
suteikiant naudą žmonėms ir aplinkai - tokiems projektams kaip upių atkūrimo
veikla, kliūčių žuvims upėse pašalinimui ar vandens kokybės gerinimui (51).
Škotijoje yra unikalus fondas, vadinamas Vandens aplinkos fondas (ang. Water
Environment Fund), į kurį galima kreiptis, jei norima pašalinti užtvanką. Jis įsteigtas
Škotijos vyriausybės, o jį administruoja Škotijos Aplinkos apsaugos agentūra.
Agentūra, bendradarbiaudama su vietos valdžios institucijomis, žemės ir statinių
savininkais, gamtosaugos ir žuvininkystės organizacijomis, turi kasmet pristatyti
kasmetinę projektų programą.
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Vandens aplinkos fondas pradėtas 2013 metais su 500,000 svarų biudžetu. Po
kelerių metų biudžetas išaugo iki 3 mln. svarų, o 2020 m. biudžetas siekė 5 mln.
svarų. Nėra žinoma, kaip šio fondo lėšos bus paveiktos COVID-19 krizės, tačiau
Francis Hayes pabrėžia, kad Škotijos vyriausybė numačiusi atsigavimą nuo krizės
einant tvariu keliu. Fondas naudojamas dviem konkrečiais aspektais:
Atkuriant upes, jų ruožus ir buveines ir taip siekiant tiek ekologinės, tiek
socio-ekonominės naudos, ypač atkuriant upes urbanizuotų teritorijų dažnai
skurdžiuose rajonuose ir taip pagerinant ten gyvenančių bendruomenių
aplinką.
Pašalinant ar palengvinant kliūtis migruojančioms žuvims nebenaudojamose
užtvankose ir taip didinant buveinių teritorijas bei kartu gerinant
rekreacines, žvejybos, turizmo sąlygas.
Naudojant šį fondą turi būti atsižvelgiama į kaštus ir naudas - žiūrima, kiek kilometrų
upės būtų atverta projektu, daromi kainų palyginimai ir pan. (46/55).

SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ĮTRAUKIMAS
MOKSLO SVARBA
Aplinkos agentūra Anglijoje turi žuvininkystės specialistus, kurie įsitraukia į
projektus. Esant didesniam specialistų poreikiui, bendradarbiaujama su
universitetais, kartais remiami magistro ar doktorantūros studijų studentai (45).
Pažymima, jog mažų barjerų demontavimo projektai dažnai yra pakankamai
pigūs. Didesnių kaštų reikia tokių projektų poveikio įvertinimui. Dėl lėšų stokos
tokie projektai dažnai nėra daromi, nebent tai būna universitetų ir studentų
intereso lauke (50).
Škotijos Aplinkos apsaugos agentūra įtraukia mokslininkus ir specialistus,
ichtiologus, hidromorfologus, potvynių rizikos hidrologus, nuo pradinių projekto
stadijų. Taip pat galvojama apie sedimentus, taršą, be to, reikia profesionalių
inžinierių (46).
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VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS
Bristolyje atlikta apklausa-tyrimas (54), siekęs įvertinti visuomenės supratimą ir
požiūrį į upėje esančias užtvankas, parodė, jog visuomenės supratimas apie
užtvankų poveikį yra mažas – 44% žmonių manė, kad užtvankos sumažina
potvynių riziką, 62% - jog pagerina vandens kokybę, 64% - jog pagerina upės
vagą, 35% nemanė, kad užtvankos yra kliūtis žuvims, 68% manė, kad dėl
užtvankų žuvų skaičius padidėja. Kuomet žmonėms buvo paaiškinta neigiama
užtvankų reikšmė upei bei žuvims, net 85% kalbintų žmonių pasisakė už jų
pašalinimą, nors prieš sužinant šią informaciją apie 50% apklaustųjų išskyrė jas
kaip svarbią upės dalį, dėl kurios pasirinko būtent tą vietą pasivaikščiojimui
(išskirdami garsą, išvaizdą ir laukinę gamtą kaip svarbiausius užtvankų atributus).
Šis tyrimas parodė, jog požiūris į užtvankas gali keistis žmonėms suteikiant
informaciją apie jų daromą neigiamą įtaką. Todėl labai svarbu tiek visuomenės
švietimas šiais klausimais, tiek jos įtraukimas į užtvankų demontavimo projektus
nuo pačių pirminių stadijų.
Tai patvirtina ir mūsų kalbinti specialistai, kurie teigia, jog visuomenės įtraukimas
yra vienas svarbiausių aspektų tokiuose projektuose. Pasak kalbintų ekspertų,
vieši dideli susitikimai nėra geriausias būdas įtraukti bendruomenę pačioje
projekto pradžioje. Jų patarimas - iš pradžių bendrauti su žmonėmis mažose
grupelėse, komunikuoti su jų atstovais bei galvoti apie netradicinius
komunikacijos būdus - pavyzdžiui, Škotijoje daromos parodos, kuriose dalyvauja
agentūros specialistai, žmonėms rodantys iliustracijas, nuotraukas ir vaizdžiai
pateiktą faktinę informaciją, atsakantys į žmonių klausimus. Taip pat yra daromi
ir visuomenei komunikuojami modeliai, parodantys, kaip upė atrodys po
projekto (45/46).
Svarbu ne tik informuoti bendruomenes, bet jas įtraukti į sprendimų priėmimą.
Jei problema - sumažėjusios lašišų nerštavietės, galima klausti žmonių - ką
galime padaryti sprendžiant šią problemą? Kaip norima, jog upė ir jos aplinka
atrodytų? Kartu pateikiant skirtingus problemos sprendimo variantus, juos
diskutuojant. Taip pat svarbu bendruomenėms duoti pavyzdį - supažindinti juos
su žmonėmis, kurių vietovėse užtvankos buvo pašalintos ar parodyti vietas, kur
tokie projektai vyko. Svarbu informuoti, kaip veikia upės ekosistema, kokį
vaidmenį toje ekosistemoje atlieka užtvanka.
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Svarbu suprasti ir komunikuoti, kokia tokių projektų nauda vietos
bendruomenėms - galbūt tai sumažėjusi potvynių rizika. Kartu svarbu sugriauti
įsivaizdavimą, jog užtvankos yra skirtos potvynių prevencijai, bei kitus mitus, kaip
parodė Bristolyje atliktas tyrimas. Kitos naudos, ypač urbanizuotose teritorijose,
yra saugesnis priėjimas prie upės, patrauklesni vaizdai į upę, atsiradusios
rekreacinės erdvės, kurias galima panaudoti vaikų žaidimų aikštelėms,
piknikams ir pan. Taip pat, gyvenamųjų erdvių planuotojai šiuo metu linkę labiau
vertinti natūralias erdves, tai matoma ir iš naujų namų planavimo, kada langai
planuojami į upės pusę. Visa tai prisideda prie natūralaus kraštovaizdžio vertės
išryškinimo (45/46).
Taip pat, vykdant komunikaciją su vietos bendruomenėmis, Agentūros pasitelkia
vietines organizacijas atlikti komunikaciją. Tokios organizacijos - tai įvairios
nevyriausybinės organizacijos bei tokios vietinės organizacijos kaip „River Trust“,
„Wildlife Trust“. Į tokias pilietines vietos organizacijas dažniau yra žiūrima
palankiau nei į nacionalinio lygio organizaciją.

KULTŪROS PAVELDAS
Kalbant apie kultūros paveldą, šalinimo projektai tokiuose objektuose
neinicijuojami. Kartais vietinės planavimo institucijos leidžia pritaikyti žuvų
pralaidą, jei tai atrodo kaip pradinės struktūros dalis. Kartais statiniai nėra
įtraukti į kultūros paveldą, tačiau turi sentimentalią vertę vietos
bendruomenėms - tuomet vėl grįžtama prie komunikacijos su vietos
bendruomenėmis (45).
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APIBENDRINIMAS PAGRINDINĖS ĮŽVALGOS
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ESTIJA
• Estijos pavyzdyje yra aiški politinės idėjos galia, pasiekus nutarimą jog
nenaudojamos užtvankos turi būti šalinamos, idėja yra įgyvendinama visų
ministerijoms pavaldžių institucijų.
• Griežta vandens naudojimo leidimų sistema tapo taršos prevencijos ir
drausminimo įrankiu siekiant geresnės vandens būklės, ir pagrindiniu svertu
užtvankų demontavimo klausimams spręsti nacionaliniu mastu.
• Aplinkos ministerijos suteikiama galimybė privatiems asmenims ir
nevyriausybinėms organizacijoms prašyti finansinės paramos demontuoti jiems
priklausiančias arba jų valdomas užtvankas iš Europos Sąjungos fondų.
• Iš Sanglaudos fondo pinigai panaudojami užtvankų demontavimui suteikia
galimybę ne vien pagerinti vandens ekologinę būklę, bet ir pegerinti regionų
rekreacines galimybes, ir bendruomenių gerbuvį.

ISPANIJA
• Dėl Karališkojo dekreto 849/1986 vieno iš straipsnių apie viešo naudojimo
hidraulika - jog iš vandens būtina šalinti bet kokią be funkcijos 3 metus likusią
infrastruktūrą, ir dėl upių baseinų inspektorių vykdomų stebėjimų, kai kuriems
Ispanijos regionams buvo suteikta daug galimybių šalinti nenaudojamas ir
visuomenei bei aplinkai povojų keliančias užtvankas.
• Dėl Aplinkos ministerijoje 2006 metais priimtos nacionalinės upių
renatūralizavimo strategijos atsirado papildomo finansavimo renatūralizavimo ir
demontavimo projektams, prasidėjo plataus masto renatūralizavimo darbai, o
užtvankų demontavimu buvo užsiimta rimčiau.
• Ispanijoje veikianti decentralizuota sistema, kurioje upių baseinų valdymo
institucijos rūpinasi užtvankų demontavimo savose upėse, rodo gerus
rezultatus, tačiau nacionaliniu lygmeniu stringa, kadangi ne visų regionų
įsitraukimas yra vienodas.
• Darbo grupės sudarymas iš skirtingos srities specialistų, Katalonijos atveju,
padeda efektyviai įveikti atsirandančius kliuvinius, nei tai būtų vieno žmogaus
dirbančio pilnu etatu darbas.
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SUOMIJA
• Užtvankos demontavimo projektų įgyvendinimui Suomijoje padeda teisinis
reguliavimas - vandenų reguliavimui Suomijoje reikalingas leidimas ir dažnai
savininkai turi įsipareigojimą, jei tai nurodyta jų vandens naudojimo leidime,
įrengti žuvų pralaidą. Tokiu atveju žuvų pralaida turi būti finansuojama
užtvankos savininko.
• Užtvankos demontavimas savininkams yra dažnai ekonomiškai palankesnis
sprendimas net ir joms atliekant tam tikrą funkciją, kadangi dauguma užtvankų
savininkų ne tik turi mokėti už savo vandens naudojimo leidimuose įrašytą žuvų
pralaidą, bet ir padengti šios žuvų pralaidos efektyvumo stebėsenos išlaidas.
• Migruojančių žuvų populiacijos atkūrimas yra vienas iš svarbių Suomijos
Vyriausybės programos tikslų. Užtvankų demontavimas minimas Vyriausybės
programoje "Įtrauki ir kompetentinga Suomija – socialiai, ekonomiškai ir
ekologiškai tvari visuomenė", šiam tikslui skirtas 18 mil. eurų biudžetas.
• Už Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo valdymą atsakingos yra 15
Ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrų (ELY), kurie yra regioninės
valstybės valdžios institucijos. Dėl vyriausybės programos ELY centrai šiuo metu
vykdo visų jų srityje esančių užtvankų apžvalgą, žiūrėdami, kurios jų turi žuvų
pralaidas ir pan., kas suteiks aktualią informaciją apie esamą situaciją.
• Užtvankų demontavimo projektus vykdo ir Pasaulio Gamtos Fondo Suomijoje
biuras, kurio strategija numatant demontuojamas užtvankas yra oportunizmas,
kuomet šalinamos bet kurios kliūtys ar užtvankos, kurios yra migruojančių rūšių
kelyje.
• Pagrindinis Pasaulio Gamtos fondo Suomija finansinis instrumentas - ES
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas, skirtas įgyvendinti ES bendros
žuvininkystės politikos ir jūrų strategijos direktyvą.
• Vykdant tokius projektus Suomijoje, į iniciatyvinę grupę yra įtraukimai atstovai
iš kultūros paveldo/muziejų sektoriaus.
• Pasaulio Gamtos Fondas vykdo aktyvią komunikaciją visuomenei šia tema.
Pavyzdžiui, Suomijoje PGF ir kitos NVO partnerės vykdė sėkmingą socialinių
medijų kampaniją, kurioje hidroenergija palyginama su laisvai tekančiomis
upėmis.
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PRANCŪZIJA
• Pagrindinė priemonė, kuri padeda įgyvendinti užtvankų demontavimo
projektus yra teisinis užtvankų savininkų įpareigojimas užtikrinti upių vientisumą.
Prancūzijos ir ES reglamentai (VPD, Vandens teisė, Stranapomi, Grenelle
įstatymas ir Žalioji ir mėlyna infrastruktūra, nacionalinis upių tęstinumo planas)
padarė privalomu upių tęstinumo atkūrimą.
• Atsižvelgiant į teisinį įpareigojimą užtikrinti upių vientisumą, užtvankos
savininkas gali rinktis - arba įrengti žuvų pralaidą ir padengti su tuo susijusias
išlaidas, arba pasirinkti užtvanką demontuoti – vandens srities agentūros siekia,
jog tai užtvankos savininkui nekainuotų.
• Vandens srities agentūros įgyvendina upių baseinų valdymo planų tikslus ir
nuostatas. Jos yra finansiškai savarankiškos ir turi nuosavų finansinių išteklių iš
surenkamų mokesčių, taikomų vandens naudojimui. Surinktus finansus šios
agentūros vėliau teikia upių valdymo darbų projektams vykdyti, tarp kurių yra ir
užtvankų demontavimo darbai.
• Prancūzijos biologinės įvairovės agentūra dirba su upių atstatymo projektų
poveikio tyrimais - pasirenkami kai kurie projektai ir yra vykdomas ilgalaikis
poveikio stebėjimas, iš viso 9 metus - 3 metus prieš užtvankos
demontavimo/upių atstatymo projektą, ir 6 metus - po.

71.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

• Jungtinėje Karalystėje Aplinkos agentūra gali kelti žuvų migracijos užtikrinimo
sąlygas išduodant su vandens naudojimu susijusias licencijas. Didelės vandenį
naudojančios įmonės, pavyzdžiui, hidroelektrinės, taisyklių turi laikytis griežtai ir
privalo įrengti žuvų pralaidas. Su mažesniais užtvankų savininkais siekiama
susitarti derybų būdu.

• Anglijoje ir Velse, siekiant nuoseklumo žuvų pralaidų projektuose, veikia
Aplinkos agentūros nacionalinė žuvų pralaidų patariamoji grupė - ekspertų
grupė, kuri tikrina žuvų pralaidų projektų efektyvumą ir kurią sudaro žuvų
pralaidų ir žuvų migracijos specialistai. Be to, ši grupė skatina mokslinių tyrimų ir
plėtros projektus, skirtus geriau suprasti žuvų pralaidų reikalavimus, išsamios
visų Anglijoje esančių žuvų pralaidų duomenų bazės kūrimą ir palaikymą bei
reikiamų įstatymų pakeitimą.

• Škotijoje yra unikalus, Škotijos vyriausybės įsteigtas Vandens Aplinkos fondas.
Fondas naudojamas dviem konkrečiais aspektais: iš vienos pusės - atkurti upes,
upių ruožus, buveines, iš kitos - pašalinti žuvų migracijos kliūtis
nebenaudojamoms užtvankoms.

• Šios šalies specialistai pabrėžė, jog visuomenės įtraukimas yra vienas
svarbiausių aspektų užtvankų demontavimo projektuose. Visuomenė ne tik
informuojama, bet ir įtraukiama į sprendimų ieškojimą ir priėmimą.
Komunikuojant svarbu pritaikyti naujus metodus – nesiremti įprastiniu viešų
didelių susitikimų modeliu, bet bendrauti su žmonėmis mažesnėse grupelėse,
parengti įvairias iliustracijas, daryti parodas.
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