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Kraftprojektering AB
Södra Mariegatan 18
791 70 Falun

Sportfiskarnas synpunkter till utsänt samrådsunderlag angående
Allareds Mölla, Göstorp i Laholms kommun.
Sportfiskarna har tagit del av det samrådsunderlag med tillhörande äldre ritning som
delgivits för Allareds Mölla i Göstorp vilket utsänts via mail den 16 augusti.
Samrådet har annonserats i Laholms tidning men inte i Hallandsposten, vilket inte är
tillräckligt då delar av vattendraget ligger i Halmstads kommun. Dessutom läser fler
Hallandsposten. Sportfiskarna har inte kunnat vara med på tidigare samrådsmöte.

Sökanden söker tillstånd för att avleda vatten och dämma vattendragets naturliga
huvudfåra. Detta betyder att vattendraget påverkas negativt och sökanden och bör
lämna en redogörelse för hur vattendraget kommer att påverkas med dämning och
avledning av vattnet. Anläggningen har en betydande påverkan på vattendraget och
därmed ska det redovisas hur man avser undvika och åtgärda skadliga effekter på
miljön.

Sökanden behöver också ta fram olika alternativ med ritning för hur anläggningsdel vid
in- och utloppskanal ska kunna utformas. Då allt sköts manuellt uppstår osäkerheter
kring den praktiska driften och hur man ska kunna säkerställa minimitappning och
undgå missöden vid hastiga fluktuationer i vattendraget så att torrläggning av åfåran
undviks. Vad händer t ex vid sjukdom, frånvaro etc?

Lägsta och högsta vattenföring vid drift behöver också redovisas. Sökanden ska kunna
visa hur mycket vatten (avbördningskapacitet) som går i de båda utskoven vid olika
förhållanden i drift.

Att det redan är en anläggning på plats som är i drift är i sammanhanget oväsentligt då
den saknar giltigt tillstånd. Sökanden bör använda bästa möjliga teknik när det gäller
fiskvägar som ska fungera uppströms och nedströms för alla arter. Anläggningen är en
barriär och hindrar konnektiviteten i vattendraget.
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Sökanden bör närmare förklara hur utgående utlekta större laxar samt smolt och ål ska
kunna hitta och vandra förbi kraftverket nedströms vid alla flöden.
Sökanden bör också redovisa påverkan på all fisk och övriga arter som finns i
vattensystemet. Bland annat måste den utrotningshotade ålens upp- och nedvandring i
vattensystemet åtgärdas med bästa möjliga teknik i vandringsvägar på rätt ställe. Detta
bör gälla både kraftverkskanalen och den naturliga åfåran. Genevadsån räknas som
riksintresse för genuin atlantisk vildlax och havsöring. Flodpärlmussla har tidigare
funnits i hela Genevadsåns vattensystem, och har på senare år återfunnits i Alslövsån.
Det är inte omöjligt att restbestånd finns kvar i Brostorpsån där den tidigare funnits. För
att flodpärlmusslan ska kunna sprida sig i vattendraget krävs kontinuitet och
konnektivitet i vattendraget utan dammar och ett bra bestånd av värdfisk. Här finns
också havsnejonöga.

Sökanden bör redogöra för hur de åtgärder som görs ska få den effekt som önskas när
det gäller att uppnå målet om god ekologisk status. Enligt underlaget producerar
kraftverket ca 50 000 kWh per år, vilket motsvarar uppvärmningen av två villor.
Sportfiskarna menar att nyttan av kraftverket inte står i proportion till miljöskadan. Vi
har svårt att se att anläggningen kan ges tillstånd enligt miljöbalken 11 kap. 6 §, och
förordar därför att sökanden lägger ned projektet för att slippa onödiga utgifter för
utredningar, konsultarvoden, ansökningsavgift m.m.

För Sportfiskarna,

Per Ingvarsson

Christina Lindhagen

Ordförande Sportfiskarna Halland

Sakkunnig vattenmiljöfrågor

