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Free Rivers for Europe
Can success stories from the Baltic Sea region spark better river 
protection in the EU? And what‘s your river story?

Tobias Schäfer, Berlin
Living Rivers Foundation
flow : europe
Member of the Water Working Group of the European Environmental Bureau (EEB)
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Establishing a network of strictly protected healthy, dynamic and free-flowing rivers in Europe: 
Conserving river landscapes with outstanding value for aquatic biodiversity and Europe‘s natural 
heritage

In light of the widespread failure to protect rivers from dams and hydro-electric power plants (in spite of 
the WFD‘s non-deterioration obligation and even in National Parks and Natura 2000 sites!), 
what are we going to do? 

Let‘s engage in a discussion and shape a vision for a network of protected free rivers in Europe:

#  What can we learn from Finland and Sweden, the only EU countries with effective legal river 
protection schemes against hydropower and dams?

#  How can we build a European network of protected rivers, similar to the US Wild and Scenic Rivers 
System, to protect and restore vital river landscapes, and turn the tide for freshwater life?

Free rivers for Europe
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A Baltic fish on the brink of extinction: Will the eel soon be history?

Both species are critically endangered.

If the eel is important, why do we kill it?
- Frode Kroglund

Mountain gorilla (Gorilla beringei beringei)
U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters 
CC BY 2.0, WikiCommons (6461814405)

Chopped els (Anguilla anguilla) from a hydo-electric station in Norway
Frode Kroglund
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Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchos)  –  lost around 1940

 www.biodiversitylibrary.org/page/10028057
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Freshwater Biodiversity Crisis – Europe is a hot spot

Seppo Leinonen, seppo.netStockholm Resilience Centre 2009

 Species loss and biodiversity 
decline is most dramatic in rivers 
and other freshwater habitats

 Freshwater molluscs and fish are 
the most endangered groups on 
the globe 
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Europe‘s Balkan region as a focal point of the global boom of dam construction

Zarfl et al. (2014): 
https://www.researchgate.net/publication/271996520_A_Global_Boom_in_Hydropower_dam_Construction/download

Save the Blue Heart of Europe:
https://balkanrivers.net/en/vmap

https://www.researchgate.net/publication/271996520_A_Global_Boom_in_Hydropower_dam_Construction/download
https://balkanrivers.net/en/vmap
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Das ist Wahnsinn (3): Rumänien

Romania



Titel

Don‘t judge a book by it‘s cover ?

The front page shows yes no don‘t 
know

a hydro-electric power station  x

a rver  x

a Natura 2000 site in 
favorable conservation status

 x

A large coalition of 
environmental oganisations 
rejected the draft in 2017 als 
wholly inappropriate.
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Benefits of hydropower: No rivers, no fish?

Zero search results from the Executive 
Summary (5S.):

Fish
River
Flow
Stream
Ecology
Nature

One search results for „fish“ from the Policy Report 
(31 S.):

Unter Multipurpose benefits: “hosting fishing and aquaculture 
business”
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We need to change the conversation
and tell a different story!

Can success stories from the Baltic Sea region 
spark better river protection inthe EU?
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The year 1987: Finlands‘s rivers are going 
to be dammed entirely. 
Well, not entirely… One small group of 
indominable Fins still holds out against the 
hydro-electric invaders 

… and achieves 
for 53 river rapids
strict protection 
from being dammed !!! 

Koskiensuojelulaki (35/1987): 
Finland‘s River Rapids success story
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1) i Partakoski och Kärnäkoski i Savitaipale kommun;
2) i Kermankoski i Kermanvirta i Heinävesi kommun;
3) i Karvionkoski mellan Varisvesi och Kermajärvi i Heinävesi kommun;
4) i Konnuskoski mellan Konnusvesi och Savivesi i Leppävirta kommun;
5) i Pielisstråten i vattendragen ovanför Pankajärvi i städerna Lieksa, Nurmes och Kuhmo;
6) i Nurmijoki mellan Haapajärvi och Säleväjärvi i Sonkajärvi kommun;
7) i Keyritynjoki och Puntinjoki i Juankoski, Nilsiä och Rautavaara kommuner;
8) i Tiilikanjoki i Rautavaara kommun;
9) i Vaikkojoki i Juuka och Kaavi kommuner;
10) i Koitajoki mellan riksgränsen och Kahvisaari i Ilomants kommun;
11) i vattendraget Haapajoki-Ukonjoki i Ilomants kommun och Lieksa stad;
12) i Kymmene älvs nedre lopp fram till området nedanför Koivukoski i Kotka stad;
13) i Kymmene älv mellan Hirvijärvi och Tammijärvi sjöar i Pyttis och Strömfors kommuner;
14) i Ahvionkoski, Kultaankoski och Pernoonkosket i Kymmene älv i städerna Anjalankoski och Kotka;
15) i Kivijärvistråten i Lemi, Luumäki, Savitaipale och Valkeala kommuner samt i städerna Anjalankoski och Kouvola;
16) i Kalkis fors mellan Päijänne och Ruotsalainen i Asikkala kommun;
17) i Arvajastråten i kommunerna Kuhmoinen och Längelmäki samt i Jämsä stad;
18) i Kuusaankoski, Luijankoski och Kapeenkoski mellan Kuhnamo och Saravesi i Laukaa kommun och Äänekoski stad;
19) i Huopanankoski och Keihärinkoski mellan Vuosjärvi och Pihkurinselkä i Viitasaari kommun;
20) i Kolima forsled från Kärnänkoski till Kymönkoski i Viitasaari kommun;
21) i Naarakoski mellan Naarajärvi och Kuhnamo i Äänekoski stad;
22) i Saarijärvistråten, uppåt från Leuhunkoski i Karstula, Kyyjärvi, Multia, Perho, Pylkönmäki och Soini kommuner samt i städerna Alajärvi och Saarijärvi;
23) i Rautalampistråten i vattendraget ovanför Kuhankoski i Hankasalmi, Jäppilä, Kangasniemi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Konnevesi, Laukaa, 
Maaninka, Pielavesi, Pihtipudas, Pyhäjärvi, Rautalampi, Sumiainen, Tervo, Toivakka, Vesanto och Viitasaari kommuner, i Pieksämäki landskommun samt 
i Idensalmi, Kuopio och Pieksämäki städer;
24) i Puuskankoski mellan Pieni Sämpiä och Tuusjärvi i Mäntyharju kommun;
25) i Kiskonjoki-Bjärnå åars vattendrag i Bjärnå, Finby, Karislojo, Kiikala, Kisko, Muurla, Pertteli, Pojo, Sammatti, Suomusjärvi, och Tenala kommuner 
samt i Salo stad;
26) i Kilpikoski i Kumo älv samt i Kutalanvuolle och Hiedanvuolle i Rautavesi i Vammala stad och Äetsä kommun;
27) i Kuokkalankoski och Herralankoski mellan Ahtialanjärvi och Kirkkojärvi i Lempäälä kommun;
28) i Pihlajavesistråten i städerna Virdois, Keuruu och Etseri;
29) i Myllykoski i Norrmark å i Norrmarks kommun;
30) i vattendraget Lappfjärds å-Isojoki i Kristinestad samt i Bötoms, Kauhajoki, Storå och Östermark kommuner;
31) i Esse ås nedre lopp ända till nedanför Evijärvi i Evijärvi och Pedersöre kommuner;
32) i Perho å från Murickforsen till järnvägsbron i Kronoby kommun och Karleby stad;
33) i Lestijoki vattendrag i Himanka, Kelviå, Lestijärvi, Lochteå och Toholampi kommuner samt i staden Kannus;
34) i Siiponjoki i Kalajoki kommun;
35) i Kalajokis nedre lopp ända till nedanför Hamarinkoski i Alavieska och Kalajoki kommuner samt i Ylivieska stad;
36) i Pyhäjokis nedre lopp ända till nedanför Haapakoski i Pyhäjoki, Merijärvi och Haapavesi kommuner samt i staden Oulainen;
37) i Siikajokis nedre lopp ända till nedanför Pöyrynkoski i Ruukki och Siikajoki kommuner;
38) i Saarikoski och det ovanför belägna vattendraget i Kuhmostråten i Kuhmo stad;
39) i Kiminge älvs vattendrag i Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki, Pudasjärvi, Puolanka och Utajärvi kommuner;
40) i Ijo älvs vattendrags mellersta och övre lopp i Kuusamo, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Suomussalmi, Taivalkoski, Yli-Ii och Ylikiiminki 
kommuner;
41) i Kuivajoki vattendrag i Kuivaniemi, Ranua och Simo kommuner;
42) i Simojoki vattendrag i Posio, Ranua, Simo och Tervola kommuner samt i Rovaniemi landskommun;
43) i Vähäjoki vattendrag i Tervola kommun och i Rovaniemi landskommun;
44) i Auttijoki vattendrag i Rovaniemi landskommun och Posio kommun;
45) i Käsmäjoki vattendrag i Salla kommun och Kemijärvi stad;
46) i vattendragen ovanför Kemi älvs och Tenniöjokis sammanflöde i Savukoski och Salla kommuner; 
47) i Torne älvs-Muonio älvs biflöden i Enontekis, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello och Övertorneå kommuner samt i Rovaniemi landskommun och Torneå 
stad;
48) i Tana älvs biflöden i Enare och Utsjoki kommuner;
49) I Nejdenälvens vattendrag i Enare och Utsjoki kommuner;
50) i Juutuanjoki och de ovanför belägna vattendragen i Enare och Utsjoki kommuner;
51) i Ivalo älvs vattendrag i Enare, Enontekis, Kittilä och Sodankylä kommuner;
52) i Tuulomajoki vattendrag i Enare, Salla, Savukoski och Sodankylä kommuner; samt
53) i Koutajoki vattendrag i Kuusamo, Posio och Salla kommuner.
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###  ARPIL 16, 2019, 7:42am - BREAKING NEWS FROM FINLAND  ###

SUPREME COURT RULES IN FAVOR OF KEMIJOKI RIVER !
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A pine, a picknick, a canoe & coffee – 
(almost) all it takes to save a wild Swedish river

Spelet om Råneälven by Johan Granstrand: https://vimeo.com/251493816

https://vimeo.com/251493816
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Miljöbalk (Environmental law), 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-
1998808_sfs-1998-808

6 § /Träder i kraft I:2019-01-01/ Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning 
för kraftändamål får inte utföras i 

1. nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande 
vattenområden, källflöden och biflöden,

2. Dalälven i
a) vattenområdena Västerdalälven uppströms Hummelforsen och Österdalälven uppströms 
Trängslet med tillhörande käll- och biflöden, och
b) älvsträckorna Västerdalälven nedströms Skiffsforsen och Dalälven nedströms Näs bruk,

3. Ljusnan i
a) vattenområdena Voxnan uppströms Vallhaga med tillhörande käll- och biflöden, och
b) älvsträckorna mellan Hede och Svegsjön och mellan Laforsen och Arbråsjöarna,

4. Ljungan i
a) vattenområdena Ljungan uppströms Storsjön och Gimån uppströms Holmsjön med 
tillhörande käll- och biflöden, och
b) älvsträckorna mellan Havern och Holmsjön och nedströms Viforsen,

5. Indalsälven i
a) vattenområdena Åreälven, Ammerån, Storån-Dammån och Hårkan med tillhörande käll- 
och biflöden, och
b) älvsträckan Långan nedströms Landösjön,

6. Ångermanälven i
a) vattenområdena Lejarälven, Storån uppströms Klumpvattnet, Långselån-Rörströmsälven, 
Saxån, Ransarån uppströms Ransarn och Vojmån uppströms Vojmsjön med tillhörande käll- 
och biflöden, och
b) älvsträckan Faxälven mellan Edsele och Helgumsjön,

7. Vapstälven med tillhörande käll- och biflöden,

8. Moälven med tillhörande käll- och biflöden,

9. Lögdeälven med tillhörande käll- och biflöden,

10. Öreälven med tillhörande käll- och biflöden,11. Umeälven i
a) vattenområdena Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosoken med tillhörande käll- 
och biflöden, och
b) älvsträckan Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta,

12. Sävarån med tillhörande käll- och biflöden,

13. Skellefteälven i de delar som utgörs av källflödena uppströms Sädvajaure respektive 
Riebnes och Malån med tillhörande käll- och biflöden,

14. Byskeälven med tillhörande käll- och biflöden,

15. Åbyälven med tillhörande käll- och biflöden,

16. Luleälven i vattenområdena Stora Luleälven uppströms Akkajaure, Lilla Luleälven 
uppströms Skalka och Tjaktjajaure och Pärlälven med tillhörande käll- och biflöden,

17. Råneälven med tillhörande käll- och biflöden,

18. Emån med tillhörande käll- och biflöden,

19. Bräkneån med tillhörande käll- och biflöden,

20. Mörrumsån med tillhörande käll- och biflöden,

21. Fylleån med tillhörande käll- och biflöden,

22. Enningdalsälven uppströms riksgränsen till Norge med tillhörande käll- och biflöden, och

23. Klarälven mellan Höljes och Edebäck.

Trots första stycket får åtgärder som behövs för att upprätthålla, underhålla eller ändra en 
anläggning eller verksamhet vidtas, om åtgärderna inte medför någon ökad negativ 
miljöpåverkan eller endast en tillfällig sådan ökad påverkan. Lag (2018:1407).

Sweden‘s strictly protected rivers

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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2019: Dam Removal in Estonia

Sindi Dam Removal in Estonia
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Thank you KRR and CCB for organizing this 

Baltic Rivers Summit (de facto)
here In Gdansk on April 16-17, 2019 !
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What‘s your river story?

Phto: Hans van Klinken

Phto: Shane Anderson, Pacific Rivers

https://www.youtube.com/watch?v=agPz0M9YZCE

https://www.youtube.com/watch?v=agPz0M9YZCE
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Dam Removal  –  Inspirations from the US
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Wild and Scenic Rivers in the US

• Wild and Scenic Rivers Act (1968)
“certain selected rivers […] shall be preserved in a free-flowing condition […] and 
protected for the benefit and enjoyment of present and future generations.“
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Two essential components are missing in European river policy today:

1. An over-arching strategic planning approach that indentifies the need 
for strict river protection and restoration action across the EU, based on 
ecoregions;

2. A clear and EU-wide protection approach that strictly protects wild and 
free rivers from dams and other damage, and aims at enhancing the 
vitality, natural dynamics and ecological value of these rivers, in order to 
keep them free and flowing for the benefit and enjoyment of present and 
future generations.

Free rivers for Europe
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Photo: Gerhard Schmolke/ WWF
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